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Anglija duoda ru
sams 10 dienų 

išsikraustyt 
35 socialistai išrinkti' 
Varšuvos miesto tarybon
Svetimšaliai Šanchajuje bijo 

kiniečių neramumų

Sovietams duoda 10 die- Varšavos miesto tarybon 
ny apleist Angliją išrinkta 35 socialistai

Chicago, III. Penktadienis, Gegužio-May 27 d., 1927

[Pacific and Atlantic Photo]
Eilės nukentėjusių nuo potvinių žmonių Natchez, Miss., prie Raudonojo Kryžiaus būklės lau-

Kominternas įspėja nuo 
‘'kruvinų skerdynių”

MASKVA, geg. 26. — Del 
santykių su Anglija trūkimo, 
trečiasis (komunistų) interna
cionalas išleido manifestą, kur 
jis sako, kacF'pašauliui gresiąs 
naujas karas su baisiausiomis 
skerdynėmis, ir kad viso pasau
lio darbininkai turį stengtis Ir 
neleisti karui įvykti.

i Skiria prizus už skridi- 
j mus per Pacifikę 
( _______
' Aviatoriui, kurs nuskris be su

stojimo į Tokio, 5,000 my
lių, siūlo $30,000

Specialiniai pasportai nebus VARŠUVA, geg. 26. — Jvy- 
duoti; prekybos kompanijos kusių praeitą sekmadienį rin- 

žmonės galį pasilikti kimų į Varšuvos miesto tary-

geg. 26. — 
užsienio departamentas 

tradiciniai pas-

valstybės, su 
diplomati- 

šį atvejį sovie- 
Londone nesą

santykių nu-
kia ka-

LONDONAS, 
Britų 
nutarė, kad 
portai, kurie paprastai įteikia
mi atstovams
kuria nutraukiami 
niai santykiai, 
tų delegacijai 
reikalingi.

Diplomatinių
traukimas paprastai i 
rą, todėl atstovai valstybės, su 
kuria nutraukiami ryšiai 
rūpinami specialiniais 
tais apsaugoti juos nuo

ap- 
paspor- 

ker.š-

Bri- 
ne- 

so-

bą rezultatai toki:

kia išdavimo maisto porcijų. Tai dedasi visame potvinio krašte, nes nukentėjusieji neteko viso 
netik pastogės, bet ir viso turto ir turi būti maitinami ir globojami Raudonojo Kryžiaus ir kitų 
šelpimo organizacijų. c ;

Tokia apsauga' rusams, 
tų vyriausybės nuomone, 
santi reikalinga, kadangi 
vietų chargc d’affaires Rosen- 
holcas su savo štabu ir preky
bos delegacijos nariai galį ap
leisti Angliją, kada tik norį 
per ateinančias dešimtį dienų.’ 
Arcos Ltd. (sovietų prekybos, 
kompanijos) nariai neturį ofi-' 
cialinio status, todėl 
pasilikti Anglijoj

Lenkų dešiniųjų partijų blo
kas gavo viso 118,000 balsų ir, 
išrinko 46 atstovus; Pilsudskio 
partijos gavo 10,000 balsų ir 
išrinko 16 atstovų; Lenkų so-j 
cialistų partija gavo 72,000 bal
nų ir išrinko 28 atstovus; Len
kų taurininkų darbininkų par
pia gavo 6,000 balsų ir išrinko 
2 atstovu.

Komunistų sąrašas, kurs 
betgi buvo paskelbtas kaip ne
galiojęs, surinko 66,500 balsų.

žydų partijos bendrai sulin
ko 75,500 balsų ir išrinko 28 
atstovus, kurių tarpe yra 7 
“bundistai” (žydų socialinių 
organizacijos Bundo) ir 3 sio
nistai.*

Nusukę valdžiai milioous C 
dolerių taksais

NEW YORKAS, geg. 26. — 
jie galį Federalinė vyriaufey^bė įima 

taip ilgai, nagan vienuolika New Yorko 
kaip jiems patinką, jei tik jie teatrų bilietų pardavinėjimo 
gausią tam leidimą iš vidaus agentūrų ir dvidešimt atskirų 
reikalų departamento ir įsire- žmonių, kaltinamų dėl nusukl- 
gistruosią svetimšalių ofise. ’mo valdžiai milionų dolerių 

Britų vyriausybė, guidama taksais, 
laukan sovietų diplomatinę' 
misiją ir oficialinę į 
delegaciją, į Arcos kompaniją, pabaudos 
kuri 
su $5,000,000 

kaip į pelningą biznio įstaigą,! --------------
todėl norėtų, kad dauguma jos , 
štabo, išskiriant keletą komu- Dv; chicagieu-? 
nistų, pasiliktų Anglijoj.

( Kaltininkų laukia 
prekybos metus kalėjimo ir 

pinigais, 
yra įregistruota Anglijoj mokesnius jie turės 

kapitalo, žiuri mokėti.

bausmė po 
po $10,000

Nusuktus
taipjau su-

Nelaime vandenyne

užmuš
tos auto traukinio 

kolizijoj
EDINBURG, Ind., geg. 26.

Amerikos garlaivis su 1.30 ke- — Skerskely netoli nuo Edin
burgo įvyko kolizija tarp' dvie
jų vagonų elektrinio traukin o 
ir automobilio. Automobilis bu
vo sudaužytas ir važiavusios 
juo dvi merginos užmuštos. 
Abudu elektrinio traukinio va
gonai nuo susitrenkime apvirto 
ir keliolika pasažierių buvo 
sunkiau ir lengviau sužeisti. 
Užmuštos merginos buvo chi- 
cagietės: Miss Virginia Clark, 
2539 Oregon avė., ir Miss Ade
laide Gilbert, 548 Surf st.

susidūrė su prekių lai
vu

Kantoniečiai sugavę mar

Svetimšaliai Šanchajuj bijo ne
ramumų per rengiamas mil
žiniškas demonstracijas

Nelaimė East Chicagoj Per audrą 6 žmonės už 
mušti, 30 sužeistyVienas lietuvis užmuštas, du 

sužeisti, traukiniui užgavus 
automobilį

EAST CHICAGO, Ind., geg. 
26. — South Shore Electric 
linijos greitajam 1 
vakar vakarą užgavus automo
bilį, juo važiavusių Jonas 
Spradauskas, 38 metų amžiaus, 
buvo užmuštas, o du jo drau
gai, Jonas Vitkevičius, 49 m., 
ir Juozas Grabauskas, 39 m., 
buvo pavojingai sužeisti. Visi 
iš East Chicagos. 

nacio- nugabenti į St. 
nalistai paėmę Tungčau miestą,'ligoninę Hammonde. 
svarbų pramonės centrą Kian- Spradauskas, 
gsu provincijoj, šiaurių mhi-'buvo nugabentas į Mercy ligo- 
ta ristų kariuomenė traukiantis Į ninę Gary, Ind., po valandėlės 
į Haianą.

Tuo tarpu 
ciai planuoja 
monstracijas 
Bijodamos 
svetimšalių 
apsaugos priemonių 
ut:'acij(>n\s 
svetimšalių koncesij ų 
barjerai bus uždaryti, 
svetimšalių ginkluotų jėgų da
lims duota įsakymas būti sar
gyboje dieną ir, naktį.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg-. 26.
<— Vietos kinu v

ties Tsinkiangu 
paėmę į nelaisvę 
maršalą Sun čuanfaną, 
f-į Šancha jaus gynėjų, ligi 
buvo išviję kantoniečiai 
cionalistai).

Pranešimai sako, kad

nacionalistų 
kad kovoje 
nacionalistai 

šiauriečių 
buvu- 
jf ne

to a-

mirė.
Šanchajuje kinle- 

milžiniškas de- i 
gegužės 30 dieną, 

galimų neramumų, 
vyriausybės imasi 

Demon-
ipsaridėjuĄ visi 

apsaugos 
Visoms

Gub. Fuller tyrinėja 
Sacco-Vanzetti -bylų

NORFOLK, Va., geg. 26. — 
Šioje apygardoje vakar siautė 
smarkiausi audra, per kurią 
šeši žmonės buvo užmušti ir 

■’ žei- 
nemaž. maie-

traukiniu?'daugiau kai]) irisu.
sti. Padaryta 
Halinės žalos.

Trys užmušti 
sužeistų buvo 
Ltlzbolės parke,
nuplėšus stadiono 
nubloškė ją į žaislų žiūrėti su
sirinkusią minią.

ir daugiausiai 
Portsmoutho

kur audra,
stogo dalį,

Sužeistieji
Marga ret’s

Jonas *
kurs dar g.waS

sovietu popierius

SAN FRANCISCO, Cal., ge
gužės 26. — Kapitono Lind- 
beigho sėkmingas škritĮ mas 
per Atlantiką į Paryžių gundo 
pinigingus žmones skirti pri
zus aviatoriams už kitas ilgas 
kėlioneš.

Iš Los Angeles praneša, 
kad Sid Grauman, Hollywoo<lo 
teatrų -milionierius, siūląs 30,- 
000 dolerių tam aviatoriui, 
kurs nuskris, nesustodamas, iš 
Los Angeles per Padriką į 
Tokio, Japonijos sostinę, viso 
5,000 mylių.

Antras milionierius, James 
jį). Dole, Hawaiian Plnoappie 
kompanijos pirmininkas, pa
skelbė $35,000 prizą pirmiems 
dviems aviatoriams, kurie iš 
ši rinos Amerikos nuskris 
Rainiuoju vandenynu į Honolu- 
lu, apie 2,100 mylių nuo San 
Franci sco.

Jacob Rosenthal, Man.los ✓
Times Publishing kompanijom 
pii-mininkas, rūpinas prizo fon
du — jis pats duoda $500 — 
aviatoriui, kurs iš Amerikos 
nuskris į Filipinus.

Vokietija užgina karo 
medžiagų importą

t.
BERLINAS, geg. 26. — 

Reichstagas (federalinis par
lamentas) šiandie priėmė įsta
tymą, kuriuo užginama karo 
medžiag'ųį importavimas, arba 
gaminimas jų eksportui.

Tuo budu( Vokietija išpildo 
visus aliantų reikalavimus, 
remiamus Versalės sutartim, 
ir vykdo Genevos susitarimą, 
kuriuo buvo paremtas aliantų 
militarinės kontrolės ištrauki
mas iš Vokietijos.

Nori siųsti daugiau 
kariuomenės i Kinus

_ _ ___ •
TOKIO, Japonija, geg. 26. — 

Karo departamentas nutarė 
prašyti ministerių kabinetą 
leisti pasiųsti dar septynis ar 
aštuonis kariuomenės batalio
nus į Tsingtao, Šantungo pro
vincijoj (Kinuose) japonų gy
vybei ir turtui apsaugoti.

Lietuvos žinios.

Lenkija gauna Amerikoje 
$65,000,000

NE\V YORKAS, geg. 26.
Lenkija pabaigė derybas su 
Chase National Bank sindikatd 
dėl $65,000,000 paskolos.

Persijos mokyklose lei
sta tik musulmonų 

tikyba

LONDONAS, geg. 26. — 
vyriausybė šiandie pa- 

dokumentų, 
Rusijos įstai- 

kai policija ir 
'žvalgyba darė ten kratą. 'I'arp 

'•dokumentų yra sąrašai vardų 
l(ir adresų asmenų įvairiuose 

*• Europos ir Amerikos kraštuo
se, su kuriais sovietų žmonės 
turėjo reikalų. Keletas adresų 
paduofa Chicagoje.

skelbė šešiolika 
suimtų sovietų 
goj Londone.

Panevėžy pasibaigė 
komunistų byla

PANEVĖŽYS. — Balandžio 
men. 28, 29 ir 30 d. P^jieve- 
žio Apygardos Teismas nagri
nėjo bylą studento J. Doma
ševičiaus, mokytojo J. Gaškos, 
buhalterio Moisėjo Birgerio, 
darbininkų J. Tamošausko ir 
Skujo.

Visi minėti asmens buvo su
imti 1926 metų lapkričio mėne
sį. Teisman buvo iššaukta 
33 liudininkai. Kaltino valsty
bės gynėjo padėjėjas Kubilius, 
gynė prof. Stankevičius ir pris. 
advokatas pad. Gurevičius. Po
litinės policijos valdininkai kai
po liudininkai pasakojo, kad 
visi teisiamieji veikę kaipo ko
munistai po priedanga kairiųjų 
darbininkų ir vadovaujant An- 
garieciui. Teismas Maušą 
Birgerį nuteisė 2l/-> metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, o ki‘:’s 
visus išteisino.

Del Rin-tin-tin neteko 
savo pačios

LOS ANGELES, Cal., geg. 
26. Mrs. Charlotte Duncan 
vakar gavo divorsą (išsiskyri
mą) nuo savo vyro, Islando 
L. Duncano,. pagarsėjusio kru- 
tamuosiuose paveiksluose šuns 
Rin-tin-tin savininko.

Duncanienė yra jojikė ir ar
klių mylėtoja. Ji teisme skun
dėsi, kad vyras nė jos pačios, 
nė jos arklių nemylįs, — nieko 
daugiau nemylįs, kaip tik sa
vąjį šunį Rin-tin-tin. Nors 
Rin-tin-tin kas savaitė uždir
bąs jam 2,000, Duncan duodąs 
jai vos $50 savaitei. Tai dar 
butų nieko, skundėsi p. Dun
canienė, bet pikčiausia tai, kad

Balutis pakeltas
3 angliakasiai užmušti,

10 sužeisty
KAUNAS, ger;. 7. [LžJ. — 

Prezidento Smetonos aktu p. 
B. K. Balutis paskirtas užsle-

BOSTON. Mass., geg. 26.
Ties gubernatoriaus Fullero 
ofisu tapo pastatyta policijos 
sargyba, nors, sako, jis jos ne
prašęs. Gubernatorius mat 
pradėjo pats tyrinėti Sacco ir 
Vanzetti bylą ir tuo dalyku 
kasdien su keletu asmenų turi 
pasikalbėjimų.

TEHERANAS, Persija, geg. 
26. švietimo mhJsteris pa
siuntė visoms svetimšalių mo
kykloms Persijoje cirkuliarą į- 
spėdamas, kad mokyklose vien 
musulmonų tikyba tegali būt 
dėstoma.

geg.-
Gien Alden

W(»odward

WILKESBARRE, 
26. — Kingstone, 
Coal kompanijos 
kasyklose įvyko nelaimė, ku
rioj trys* angliakasiai buvo už
mušti ir dešimt’sužeistų.

brangiau^ius jos arklius vyras 
“trytinąs” taip, tartum jie 
butų koki kuinpalaikiai.

nio reikalų ministerijos gene
raliniu sekretorium. Iki šiol 
Balutis buvo politikos departa
mento direktorius.

NEW 
26. — 
apie 190 mylių nuo New Yor
ko, dėl tirštos miglos susidū
rė Jungtinių Valstijų pasažie- 
rinis garlaivis Malolo su Nor
vegų prekybos laivu Jacob 
Christensen. Garlaivis Malolo, 
kuriame yrh 310 žmonių, buvo 
skaudžiai sužalotas. NeVYm.V 
vieton pasiskubino, gavę žinią,’ 
kiti laivai, kurie stengias duo- J, V. popierinių pinigų 

formatas bus suma
žintas TILTAS IŠNEŠTAS,

KIS PLAUKIA
MERGELĘ 

PEORIA, III., geg.

LONDON, Conn., geg 
Praeitą naktį jūrėse

Pirmas burmistras mo
teriškė Arizonoj

SEKRETODIAŲS HOOVERIO
ASISTENTAS TRAUKIASI

*

ti visos galimos pagalbos ir pa
imti nuo nukentėjusio garlai-- 
vio pasažierius.

Garlaivis Malolo buvo ką tik 
pastatytas ir dabar buvo pir
mutinė jo kelionė vandenynu.

CASA GRANDE, Ariz., geg. 
26. — šio rhiesto burmistru ta
po išrinkta Mrs. Earl Carr, 
laimėjus daugiau balsų ne kad 
jos oponentas vyras. / Ponia 
Carr bus Arizonoj pirmas bur
mistras moteriškė.

WASH*INGTONAS, geg. 26. 
— Stephen Davis, einąs pre
kybos sekretoriaus -pareigas, 
rezignuoja nuo birželio 1 die
nos. Prezidentas Coolidge jo 
rezignaciją priėmė.

Baisi vėsula Filipinų 
salose

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

Rumanų karalius serga

JAUNI- 
PAS

*-ORH

MANILA, Filipinai, geg. 26. 
— Vakar Filipinuose siautė 
baisi vėsula, kuri Luzono saloj 
padarė didelės pragaišties. 
Penkiojika salos provincijų vi
sai izoliuotos nuo susisiekimo. 
Susisiekmas su Manila telegra
fu sutrukdytas.

WASHINGTONAS, geg. 26.
— Iždo sekretorius Mellon
šiandie patvirtino projektą po- giai kaip Leandras per Helea- 
pierinių pinigų formatą suma- pontą, taip Cantono 
žinti vienu trečdaliu dabartį- lis Cecil Rovvlcy

26. —Ly
Chicagai ir apielinkei tedera- 

Jnis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; truputį šil- 
pusėtinas žie-

POPIEŽIUS SMERKIA MER
GINŲ GRAŽUMO KON- 

TESTUS

jaunikai- 
perplaukė čiau po pietų;

ROMA, geg. 
šiauš laikraštis

26. — Popie-
Osservatore

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumus įeina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

VIENNA, Austriją, geg. 26. nio jo didumo. Dabartinių po- Cooper’s upę į savo jaunąją, mių rytų vėjas. ‘
Oficialinis pranešimas iš pierinių notų didumas yra 7*/fc p-lę Verne Kennedy, Peorijoj.| Vakar temperatūros buvo

Bucharesto skelbia, kad kara- per 8 1/8 colio. Naujosios no- Kelionėj į Peoriją jis rado upes tarp 48° ir 58° F.
liūs Ferdinandas sunkiai ser- tos bus 61/8 per 2 5/8 colio, tiltą išplautą. Ilgai nelaukęs,! Šiandie saulė teka 5:20, lei-
gąs ir jau trečia diena nieko Pirmiausiai busią išleistos'jis pūkšt į vandenį, ir suskubo džiasi 8:14. Menuo teka 8:39

Romano smerkia rengiamu^ 
merginų gražumo kontestus;. 
Laikraštis sako, kad panašus 
kontestai daugeliui jaunų mo
terų lemią nelaimingumą visam

negalįs valgyti. ,1-dolerinės notos.
/ •

I laiku atvykti jungtuvėms. Ivalandą ryto. gyvenimui.

NAUJIENOS ' .
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

t



ĮvairenybėsAmžinas laikrodis
Už viKUs geriausia*

STRAIPSNIS 16

Užsitikėjimas

nega

26-48

Olken Electric Co

UJ'J'

Pinigai Lenkijon
Vilniaus Kraštą Birželio

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

nias

Naujienose(iarsinkities

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaite ir pasidėk juos ateičiai.

— 15 dienų; kab
Telegramas kai

naujienos
1739 So. Halsted St 

Chicago, 111.

Suspausta gliceriną • Y • 1SS1 
gų išradėjas įdomiai

priklau- 
kaipo: at- 

paudimo, šilumos ir 
magnetizmo. Tikriau 

yra 
bet gud- 

laikrodžio

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas

NEPALYGINAMAS
SKONIS

Reikalui priėjus, kreipkitės priėmusį; 
Musų patarnavimu busit užganėdinti

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St. Yards 3326

laikrodi.”
Žinoma šį išradimų negali

ma butų pavadinti “perpetum 
mobile,” arba tokia mašina, ku
ri pati savaime judėtų 
laikrodis, kaip barometr 
mometras ir kompasas 
so išorinei įtakai 
mosi eros 
žemės 
sakant, |Meiero laikrodis 
tas pats termometras 
riai sujungtas su 
mechanizmu.

Unijos padaryti

Nėra Geresnių Del Virimo 
Kepimo

K!į dabar išradėjai 
ieško

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. I ašto 
perlaidomis pinigai nueina j 
legramu — į 2 — 3 dienas, 
nuoja $1.00.

Širdingai kviečiame jumis atsilankyti j musii
Iškilmingą Atidarymą

TETER’S
Quality Shoe Store 

3401 South Halsted Street

dabar iš- 
išradiuėja. Sprendžiant 

patentų įstaigų pra- 
visus dabar pavergė 

Patentuojami įvairiausi 
kurių nemažai yra 

Radio ateity

Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėlė j savo namą, iš 1619 West 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

|domu patirt 
radėjai 
iš įvairių 
nešimų, 
radio 
išradimai 
ir fantastiškų 
turės visus darbus dirbti. Vi
sas susisiekimo priemones, že
mėj, ore ir vandeny varysiųs 
radio; kaip dabar už kelių 
tūkstančių kilometrų girdima

Dabar mes esame savo naujame kampiniame name 
Iškilmingas atidarymas įvyks pėtnyčioj ir 

subatoj, gegužio 27 ir 28 

DYKAI DOVANOS VISIEMS
Atsilankykit čionai ir reikalaukit dovanų. 

Mes duodame mėlynas ir musų pačių štampas. 
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo ir 

subatos vakarais

Problema kuri: 
kiekviena 

motina turi 
išrišti

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis 
kablegramomis greičiausia nueina.

Tavo kūdikio pirmieji metai yra 
svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui 
priklauso nuo maisto, kurį gauna per 
Šituos dvyliką menesių. Maistas, kad 
išaugintų stiprius kaulus ir vikrius 
kojas, turi būti sveikas, maistingas 
ir tuo pačiu sykiu lengvai suvirško- 
mas. Jei negali žindyti savo kūdikio, 
pirmoji jūsų mintis turėtų būti Bor- 
den’s Eagle Pienas. Per daugiau 
kaip 60 metų metinės ant jo atsidėjo. 
Gydytojai stipriai rekomenduoja 
Eagle Brand dėlto, kad jis saugus, 
šviesus, lengvai padaromas ir lengvai 
suvirškomas.

Kiekvienas gyvenamasai lai
kotarpis iškelia žmonėms vis 
naujus reikalavimus ir pakrei
pia ta kryptimi jų geriausias 
jėgas. Sakysime, didysai ka
rus išradėjų mintis nukreipė 
ieškoti naujų vis baisesnių nai
kinimo priemonių. Tuo metu 
jų išrasta tiek daug ir tiek į- 
vairių, kad truko tik tokios, 
kuri viena akimirksne prieši
ninko karį dujomis paverstų. 
Pokarinis laikotarpis europie
čiams iškėlė visų virtinę reika- 
lavinimų, iš kurių visus viršijo 
du didžiausi, tai medžiagiškas 
skurdas ir butų stoka. Tuo 
melu išradėjai beveik išimtinai 
galvojo ir ieškojo išėjimo, ar 
kaip kai kuriuos kasdieninio 
avrtojimo būtimis dalykus pa
vaduoti dirbtinais, tai yra gau
tais visai kitaip, negu papras
tai tai būna. Reikia pastebė
ti, kad be daugybės nevykusių 
išradimų, padaryta gana daug 
gerų. Pavyzdžiui: iš medžio iš
rasta neblogas cukrus, iš ropių

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

Saldainių dirbinio

Vai Blatz Brewing Co
CHICAGO BRANCH

1500 Holt Street 
Phone Brunswick 3600-1-2

and Wholesale Dealers

Šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ku ir valdžioj farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą' bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuoj aus prisiųsda- 
25 centus.

užsukus, 
Bet da- 
Zuricho 
Karolis 

pasinaudoda- 
paskutiniais fizikos ir che- 

pat,yrimais, sukonstrua- 
mžinų laikrodį?’ Be švy

tuoklės, jis dar įjungė į savo 
laikrodį ‘‘amžinų raktų” — jė
gų, kuri nuolat užsuka laikro
dį, m leisdama jam sustoti. To
je laikrodžio vietoje, kur yra 
susidedanti iš plonų vamzdelių 
sistemos spyruoklė, jis patal
pino glicerinų, kuris lalau jaut
rus oro šilumos svyravimams. 
Tas jautrumas dar padidina
mas smarkiau jį suspaudus.

Sena laikrodi ninku 'svajonė 
išrasti tokį laikrodį, kuris ga
lėtų amžinai eiti nesutodamas. 
Iki šiol pavyko padaryti laik
rodi žius, kurie, kartų 
eina metus ir daugiau, 
bar visus nustebino 
mieste laikrodininkas 
Meieris, kuris 
mas 
mijos

Kuumet Karštis Daro 
Kūdikį Neramiu.

Nuramink raitu, kvepiančiu 
Johnson’s Bahy ir Toilet Pow- 
der, ii matyk Ji šyp ančių!

Vartok Johnnon's Baby Soap 
kūdikių maudykle*. Vartok 
Johnson’s Kaby Cream paša
linimui odos netvarkos.

Iš visų mažiukų kūdikystės 
liavimų mažai yra tiek daedanČių ir 
laikais taip sunkiai pataisomų kai 
vidurių užkietėjimas. Išrūdyti visas 
priežastis ir paaiškinimus to nega- 
įiavimo užimtų perdaug vietos. Lai 
užtenka pasakymo, kad veik visuose 
atvejuose tiesioginė priežastis gali 
būti bude, kuriuo kūdikio maistas 
yra paruošiamas. Tinkamas nusta
tymai maisto, kad jis sutiktų su kū
dikio norais ir reikalavimais, daž
niausiai užkietėjimą prašalina. Gy
duolių labai negudru yra naudoti, 
jei daktaras to nepataria.

Kad atųitaisius tokius dalykus, mes 
rekomenduojame, kad iki penktam 
mėnesiui vartoti oatmeal vandenj pri
rengiant maistą. Po penktam mėne
siui pridėk oatmeal košele prie pieno 
ir vaisių sunkos, ypatingai apelsinų 
sunkos. Laike antrų metų keptą 
obuolienė arba perkošta sunka slyvv 
gali būti duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdikį prie regu- 
liariškų judėjimų vidurių. Geriau
sias laikas tai tuoj po pusryčių, ir 
kūdikiui augant, reikia neleisti nei 
iokiam žaidimui ar darbui trukdyti 
šitam dalykui. Jauniaus; kūdikį gali
ma pripratinti prie skylutės ir paso
dinant tam tikromis valandomis kas 
dieną, galima tą paprotį jam įkalti, 
kas yra svarbu sveikata;.

Liuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus 
ir išplėčia pilvą. Ideališkas gydymas 
susideda iš pralavinimo vidurių regu- 
liariškai be pagalbos atlikti savo 
finkcijas.

skys tasai kuras, variklių kūre
nimas vietoje benzino labai 
smulkiai malta medine anglimi, 
įvairių pigių medžiagų namams 

šis'statyti, sugalvota daug prak- 
er- tiškų namų, kuriuos labai leng

va išardyti ir iš vietos į vie
tų kilnoti. Ir daug daug įvairių 
dalykų.

slengais 
ir lokių plėtimosi jė- 

naudo- 
ja. Spyruoklė nuolat juda ir 
glicerinas nuolat keičia savo tu
rį. Meierui pavyko šį gliceri
no judėjimų pavergti, panaudo
ti laikrodžio mechanizmui. Pa
kitėjus temperatūrai tik vienai 
šijnthjui laipino Ctelsijuus ter- 
monutro, glicerinas jau pra
deda judėti. Tokie tempera
tūros svyravimai ore vyksta 
nuolatai. Tuo budu Meierui 
pavyko priversti saulę, nuo 
kurios juk priklauso visi tem
peratūros svyravimai musų že
mėje, užsukineti jo ‘‘amžinų

radio siunčiamų garsų, taip bu 
šių galima šio prietaiso pagel 
ba didžiausiam atstume visi 
girdėti ir matyti. Ypač dau; 
teikiama reikšmė s radio busi 
mam kare.

■«ai»argunias Apie Sveikata 
kas link sveikatos^ta^tanHai Val^ių’.. neatsargumas 
Stiprumas, vikrumas -į»?1Ški?nti 
sinnkimo maisto kurie vi-i tn.t'kala Pngu**nuo Pa- 
M — —------ - y tui tingl vitaminais.

scon S EMIIISION
avinis kasdien. .S'sZE',feivfiS’K 
janciai sistemai maistn • 7 vlvaininų oa
aliejaus vitaminų. ‘ Bukit stlprį*'Knį“v"

__________ 80011 Bowne, Bloomfleld, N. J

GEROVĖS SKYRIUS' 
luuam .-■TtrrrrTTy-ū-ar-.rn-.-tr.-.; t w 

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IRJŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS
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Rytoj Paskutine Didžiulės
I

Žuvavimo Partijos Diena

|" korespondencijos] PAGRįZINKIT SU 
"DIAMOND DAZYVEMIS’’

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS

Johnston City, !!! Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

draugas 
narys

PLANUODAMI ATSILANKYTI

LIETUVOJE 
“Plaukite po Amerikos VSliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione 
trečia klesa į
LIETUVĄ

tik *203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 
Išplaukimai Biržely: 

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją 
SS. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 1
S.S. LEVIATHAN 

Birželio 11
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Birželio 15
SS. PRESIDENT HARDING 

Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 29

* neprilygstamu patogumų ir patarnavimu 
kuris teikiamai ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdonių ir operuojamų laivų.

Speciali Ekskursija i Lietuvą 
liplauks laivu S.S. President Roosevelt, 

Birželio 1 po asmeniška vadovybe Mr. 
Jose p h Berkoviti iš Philadelphios ofiso 
United States Linijos.

Darykite dabar planus keliauti tėvynčn 
smagioje draugovėje savo tautiečių kalban
čių jūsų kalba. Mr. Berkovitz paruoš 
viską jūsų kelionei išanksto.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United 
States Lines 
p 110 S. Dearborn St, Chicago. q

Broadway, New York City

Antra

SS
SS
SS

.«•
$8

SS

Kiekvienas naujas šio milžiniškai 
tvirto valstijos banko4 kostumeris 
gaus puikius prizus — dovanas.
Mes užkvicčiame TAMSTĄ kaip vie-

Atlankykite mus rytoj — BŪTINAI.

3% mokama ant įdėliu

SS

SS

g
ss
SS
SS

CENTRAL““ BANKI
1110 West 35th Street

g CHICAGO. ILLINOIS g

NAUJIENŲ” Exkursija

LIETUVON
Liepos 19 d,, 1927

Iš New Yorko-Klaipėdon,-be persėdimo

Baltic American laivu LITUANIA

Ši ekskursija pasižymės nepaprastomis ypatybėmis: 1. Ji 
plauks iš New Yorko Klaipėdon be persėdimo, 2, Duos geriausį 
patarnavimą, valgį, refrešmentus ir užlaikymą, 3. Specialė 
atida lietuviams; lietuviški šokiai ir muzika, 4. Puikiausi^vaiz- 
dai plaukiant Baltike jūrėmis.

Laivas Lituania pasižymi ne savo didumu, bet geru užlai
kymu ir priežiūra keliauninkų, dailiai įrengtais kambariais, 
tykumu mašinerijos, mokėjimu plaukti per vilnis be supimo ir 
tuo, kad nuveža pasažierius be persėdimo į Klaipėdą

Keliavimas laivu Lituania užima tiek pat laiko kaip ir 
keliavimas kitais laivais; bet čia kelionė yra tiek smagi ir jau
ki, kad keliauninkams pasiekus kraštą gaila yra persiskirti su 
juo

Kas myli gerą kelionę, kas myli linksmybes, kas myli ra
mumą plaukiant vandeniu, kas myli gerą, skanų maistą, kas 
myli laiks nuo laiko paūžti ir nuo suvaržymų ištrukti; kas no
ri parvažiuoti tėvynėn— aplankyti gimines ar vakacijas sma
giai praleisti, kviečiame keliauti su šia ekskursija

NAUJIENOS
Chicago1739 S. Halsted St.

Gegužes 21 d. persiskirė su 
šiuo pasauliu niuaų 
Andrius llendnk's, 
DLK. Keistučio d r-jos Velionis
prie Šios draugijos priklausė 
per 20 metų ir buvo pavyzdin
gas jos narys.

Nors velionis visą savo gy
venimą laivo laisvas žmogus ir 
laisvai mirė, bet moterei, vai
kams ir giminėms pageidnu- 
innt tupo palaidotos su bažny
tinėm apeigom — miesto ktipl- 

nėse., Prie kapo pasakė pamo
ksią vietinis kunigas, kuris 
visaip išz'fk’no pažangesnius 
žmones.

Draugai, vcngkime daugiau 
tokių nesusipratimų. Jei drau
gas buvo laisvas gyvas būda
mas, tai mes laisvai jį ir pa
laidokime.

DLK. Keistučio 
mirusįjį draugą ^palydėjo 
katalikų bažnyčios.

— Senas Maineris.

d r-j a savo 
iki

Racine, Wis.
Pranešimas.

ALT Sandaros 3f 
drauge su apielinkių 
sandariečiais ruošia

miestelių 
bendrai 

gegužinį pikniką gegužės 29 
' dieną, Midvvay Parke. Parkus 

randasi prie Ibhgvvay 15 ke
lio į žiemius nuo Racine, 
toje mylioje. Tas piknikas, 
mi bus įdomus, kad tai 
pirmas vasarinis paruošimas ir 
kad p. Pranas Zakarevičius po
rą savaičių kaip atvykęs iš 
Lietuvos, kur išgyveno penkis 
metus ir gerai žino visę kraš
to reikalus, sakys prakalbą ir 
plačiai aiškins musų gimtinio 
krašto ir piliečių

Daug naujienų 
vežtų iš Lietuvos 
išgirsime. O jis 
kalbėti. Apart to 
programas — vedę vyrai su
viengungiais trauks virvę ir tt. 
šokiams salė nauja, ruiminga, 
muzikantai geriausi — p. Gri- 
mal'ių orkestras. Likusis pelnas 
nuo šio pikniko skiriamas nu
pirkimui karčiu pipirų smeton- 
laižimas.

KMiečiame skaitlingai visus 
vietos ir apielinkių miestelių 
lietuvius suvažiuoti į žalią gire
lę pasisvečiuoti.

Pradžia 11 vai. iš ryto ir tę
sis iki 12 vai. nakties. Pirma
dieny pripuola kapų • puošimo 
šventė, tad į darbą nereikės 
eiti ir turėsime ilgiau laiko 
suvažiavę paūžti.

, —M. Kasparaitis.

šeš- 
tuo- 
bus

reikalus.
ką tik par
iš jo kalbos 
moka gerai 
bus žaismių

Registruota Akušerė
Conflnement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvė* 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijom kolegiją; 
dgai praktika 
rusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
Kimdymo ir po 
gimdymo.

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu-

lažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl liiiKcrie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
ipvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa- 
jakykit aptiekoriui ar materio- 
as kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
gytas.

KORNAI
Greita pagclba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čcvcrykuosc.

DZScholl's 
"Zino-pads

Aptiekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

WENNERSTEN’S
TIKRI APYNIAI 

TORTINGAME SALYKLE

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Moterys ir mergi

nos kreipkitčs su 

reikalais nuo 12 iki

VirSuje Universa!
Stute UtAiik

Už dyką pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote-

t«a, o rasite na 
gelbą.

Valandos nuo

pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

O. į

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

GYVENIMAS
Mlnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metams 
Pusei metų 
Kopija .....

*2 
II 

20c

r”.'. '' l!l SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

TIKRI APYNIAI
NIEKUI! NĖRA TOKIU

NE/ NEI VIENO

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 i 
6—8

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina S't., Chicago, III.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

JOS. F. SUDRIK

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 82*0

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SL Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boalevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

— ir išvalo greit. Nieko 
nėra geresnio dėl nuvalymo 
malevotų arba varnišiuotų 
daiktų, medžio darbo, sienų 
arba grindų. .. Jos nekenkia 
jokiam daiktui ir nekenkia 
rankoms. Reikalaukit nuo 
savo vertelgos keno šio ži
nomo valytojo.

K. JURGELIONIS
A D VOK A f A 51 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:3(1 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgižlams.

Pirkit nuo savo vietos 
Pilsen vertelgos 

P1LSEN PA1NT & 
VARNISH CO.

Del greito piniginių 
ruikaJų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Maujieiną kąblegriuną

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. n«o 7 ild 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 960*

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir skuteris.

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1125 W. 

181 h SU netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 platų 

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
i Dienomis i Canal 

8110. Saką
South 'bore 22*8 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:8* vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvray 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

•
Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Ratnyčioj nuo 9 iki 6 
Nerišlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5*50 

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

Rusas Gydytojas ir Chirargas
i Specialistas Moteriškų, Vyriškų.

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St„ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
kėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SL Room 20*1

Te. Randolph 1584—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—4) v. v. apart Panedillo Ir 
Pltuyčios.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tel. Fairfar
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Ar negalėtų kunigaikštis Radvilas nurodyti, kurio
mis “Dievo išleistomis ir kultūringų tautų neginčijamo- 

* mis” teisėmis pasiremdamas, jisai ir kiti jo luomo bendrai 
| buvo įgiję neišmatuojamus plotus žemių, pirmiaus pri
klausiusių paprastiems kaimiečiams, ir tuos kaimiečius 
padarė savo vergais?

Nei Radvilas,«nei jo laišką paskelbęs smetoninis “Lie
tuvis” apie šituos “mažmožius” neužsimena. Jiems “Die
vo išleistos teisės” galioja, matyt, tiktai nuo to laiko, kai 

j bajorija buvo prisiplešusi svetimo turto. Visa, kas buvo 
i prieš tai, turį būt užmiršta, ir visa kas padaryta po to, 
kai plėšikų-išnaudotojų viešpatavimas tapo nuverstas, 
esą neteisinga ir “nemorališka”!

Lietuvos dvarininkai klysta, jeigu jie tikisi šitokia 
logika pakreipti savo pusėn lietuvių tautos sąžinę. Ne
padės jiems nė dvarponių pakalikas Smetona, kad ir jisai 
mėgins dar taip kruvinu teroru įkvėpti bajorišką “mora
lybę” Lietuvos liaudžiai. Jeigu vieną, gražią dieną Kau-

Į išleista $100,000,000. Nuo to 
įniko il<! 1922 m. potvynio fe- 
derališka valdžia tam pat tik
slui išleido per $90,000,00 J, 
1922 m. potvynis parodė, jog

Kairioji opozicija Vokietijos komunistų partijos pa
skelbė savo biuletine Zinovjevo kalbą, pasakytą Rusijos 
bolševikų centro komiteto Politiniam Biure (pernai me
tais) diękusuojant santykius su Anglijos profesinėms są
jungoms. Toje savo kalboje bu v. Kominterno pirminin
kas tarp kitko pasakė labai įdomų dalyką apie anglų dar
bininkų unijų veikėjus, įėjusius į vadinamą “Anglų-Rusų 
Vienybės Komitetą”. Štai kaip skamba ta dalis jo kalbos:

“Dalį jų (anglų unijistų. “N.” Red.) mes papir
ktame, paėmėm tarnybon. Aš nieko prie tai neturėjau 
(Tomskij: netiesa, tu sakei, kad aš negerai darąs). 
Ne, tu gerai darei. Aš ne priešingas tam, kad mes, 
proletarinė valstybė, papirkinėtume ‘Temps” (fran- 
ruzų buržuazinį laikraštį. “N.” Red.), ir ne priešin
gas tam, kad mes tuo ar kitu budu papirkinėtume 
tam tikrais atsitikimais kurį nors vadinamųjų ‘dar
bininkų’ vadų iš trade-unijų, jei tas naudinga darbi
ninkų klasei...”
Pasak Zinovjevo, vadinasi, bolševikai “paėmė tarny

bon”, papirko kai kuriuos Anglijos darbininkų unijų va
dus, kuriuos jiems rūpėjo įtraukti į “anglų-rusų vieny
bės” komitetą. Reiškia, parsiduodančių unijų lyderių ran
komis Maskva mėgino neva suvienyti Rusijos ir Anglijos 
darbininkus.

j no diktatoriai drįstų paskelbti dekretą, atšaukiantį žemės 
1 reformos įstatymą, tai nė Plechavičiaus leitenantai nesu
gebėtų išgelbėti “naująją erą” nuo “noglos smerties”.

Charakteringa točiau, kad buvusieji Lietuvos dvarų 
savininkai deda savo viltis ant tos valdžios, kuri savinasi 
“tautiškumo” ir “valstybingumo” monopolį. Ar tie ponai 
yra kuo nors prisidėję prie lietuvių tautos atgijimo? Ar 
jie dalyvavo kuriamam nepriklausomos Lietuvos darbe? 
Ne. Ir štai jie laiko savo užtarėjais Smetoną ir Volde
marą, — bet niekuomet nelaikė tokiais Šleževičių arba 
Požėlą.

NEIŠLAIKĖ EKZAMENO.

Gandai apie tai, kad kai kurie anglų unijistai, labai 
karštai stojantys už “vienybę su bolševikais, vadovaujasi 
anaiptol ne idėjos motyvais, jau senei buvo pasklidę Eu
ropos spaudoje (“Naujienose” apie tai jau buvo minėta). 
Dabar Zinovjevo kalbos paskelbimas tuos gandus patvir
tina. Kažin kaip į tai reaguos Anglijos darbininkų 
masės?

Bet verta “pasigėrėti” ir ta “proletarine valstybe”, 
kuri užsiima papirkinėjimais “darbininkų klasės naudai” I 
Savo valstybės politiką ponai bolševikai pastatė ant vieno 
laipsnio su prostitucija.

DVARININKAI KELIA GALVAS.

Atsiradus “tautiškai valdžiai” Lietuvoje, ėmė kelti 
galvas ta Lietuvos visuomenės dalis, kuri iki šiol tenai 
neturėjo jokios įtakos, būtent, dvarininkai.

Vienas jų, kunigaikštis K. Radvilas, parašė “atvirą 
laišką į Lietuvos tautos sąžinę” (žiur. “Lietuvio” 102 
num.), reikalaudamas, kad butų sustabdytas dvarų dali
nimas ir atšauktas “liguistų protų išrastas” žemės refor
mos įstatymas. Pasak to Lietuvos bajorijos šulo, žemės 
reforma paniekinusi “Dievo išleistas” ir “visų kultūringų' 
tautų neginčijamas nuosavybės teises”, padariusi baisią 
skriaudą nieku nenusidėjusiems Lietuvos piliečiams, su
mažinusi “liaudies darbingumą” ir atvedusi šalį “prie 
elgėtystės”. Kad išvengus galutinos katastrofos, turį 
būt tuojaus išleisti nauji žemės reformos įstatymai — ki
taip sakant, turinti būt padaryta “agrarinės reformos 
reforma”.

Pirmiaus šitokių balsų iš dvarininkų pusės nebuvo 
viešai girdėt. Jie nedrįsdavo atvirai priešintis St. Seimo 
priimtam įstatymui, nedrįsdavo jį net spaudoje kriti
kuoti. Tik atėjus “naujajai erai”, Radvilų luomo žmo
nėms atsirado nauja viltis. Jisai pats tatai prisipažįsta 
savo “atvirame laiške”, sakydamas:

“Dar anksčiau, o ypač nuo perversmo dienos, ka
da prie valstybės vairo atsistojo žmonės, atvirai pei
kiantieji radikalius Lietuvos Agrarinės Reformos 
įstatymus, ėjo gandai kad tie įstatymai bus pakeisti 
arba net visiškai panaikinti.”
Kunigaikštis Radvilas stebisi, kodėl tie gandai dar 

iki šiol nevirto tikrenybe. Ir val^ančos partijos organas, 
“Lietuvis”, kuris įdėjo Radvilo laišką, matyt, labai sim
patizuoja tų “nuskriaustųjų piliečių” bėdoms, nes prie 
laiško redakcija deda tokią pastabą: “Leidžiame pasi
reikšti šiam ypatingai skaudžiai sugeltos krutinės balsui.” 

Sugeltos krutinės — kaip gi! Bet kažin ar negalėtų 
Lietuvos dvarininkai pasakyt, ar daug jiems rūpėjo “su- 
geltos krutinės” Lietuvos ūkininkų, kuriuos jie per šimtus 
metų vertė eiti baudžiavas, plėšė, išnaudojo, mušė ir gy-
vulių vietoje laike?

Fašistiniai smurtininkai, nu
vertą teisėtą Lietuvos valdžią, 
gyrėsi “išgelbėję” kraštą nuo 
anarchijos ir bolševizmo pavo
jaus. Prie Sleževičiaus val
džios, girdi, Lietuvoje įsigalėję 
visokie priešvalstybiniai ele
mentai, kurie kėlę triukšmą i)’ 
netvarką, taip kad ramiems pi

liečiams daręsi nejauku gyven
ti Lietuvoje.

šitoms pasalioms apie anar
chijos pavojaus pašalinimą mė
gina smurtininkų diktatūrą 
pateisinti kai kas <la ir šiandie. 
Chicagos Marijonų laikraštis, 
pa v. sako, kad demokratinė 
valdžia jau buvusi nuvedusi 
Lietuvą visai “į klampynę.”

Bet jeigu smetonininkai iš
traukė Lietuvą iš suirutės ir 
bolševizmo klampynės, tai ar 
iš tiesų Lietuva dabar turi 
daugiaus tvarkos, negu prieš 
gruodžio 17-tą? Faktai sako, 
kad ne!

štai, kovo mėn. 11 d. įvyko 
Kaune pasibaisėtina piktadary
bė: kažin kokie piktadariai 
susprogdino dinamitu ar piro
ksilinu “Varpo” bendrovės 
spaustuvę, kurioje spausdina
ma vai. liaudininkų dienraštis 
“Lietuvos Žinios”. Tečiau pra
ėjo nuo to laiko jau daugiaus 
kaip du mėnesiu, o valdžia iki 
šiol dar nesurado piktadarių 
nė pėdsako!

Gal sakysite, kad tame nė
ra nieko nuostabaus, nes ar 
mažai įvyksta visokių piktada
rybių, kurių kaltininkai palie
ka neišaiškinti? Bet tai buvo 
nepaprasta piktadarybe ir J vy
ko nepaprastose sąlygose.

Kaune veikė karo stovis, 
prie kurio policija saugoja 
kiekvieno piliečio žinksnį. Nak
ties metu piliečiams buvo už
drausta net iš namų į gatvę iš
eiti. Tačiau, nežiūrint šitų aS- 
trių drausmių ir piliečių judė
jimo suvaržymų, vis tik kokie 
tai gaivalai sugebėjo naktį 
vogčiomis prieiti prie “Varpo” 
bendrovės namo, kuris stovi 
prie Laisvės Alėjos, pačiame 
miesto centre, įsilaužti į vidų, 
pakišti po spaustuvės presu 
sprogstamą medžiagą ir vėl, 
niekam 'nematant, pasišalinti!

Kaip galėjo tų niekšų nepa
stebėti policija ir karinė sar
gyba, kurios per visą naktį zu
ja Kauno gatvėmis, žiūrėda
mos, ar kas nesirengia kelti 
“revoliuciją”?

Ir iš kur galėjo piktadariai 
gauti didelį kiekį to dinamito 
ar piroksilino, kurio jokiam 
privačiam asmeniui nėra leista 
laikyti ?

Šitos keistos apystovos jau

gebėjimo palaikyti krašte 
tvarką turi “puČininkų” pa
statytoji valdžia. Bet to dar ne 
gana. Piktadarybė ne tik Įvy
ko, bet jos kaltininkų dar iki 
šiol valdžia nėra suradusi; nė
ra net užtikusi menkiausio žen
klo jų išaiškinimui!

Todėl tenka padaryti išva
dą, kad smetoniniai diktato
riai, kaipo tvarkos saugotojai, 
ekzameno neišlaikė. “PuČinin
kų” valdžiai įsigalėjus Lietuvo
je, tenai pasidarė saugiau gy
venti ne ramiems piliečiams, 
bet bombininkams ir bandi
tams.

BANDITAI NEIŠSISUKS NUO 
ATSAKOMYBĖS

“Liet, žinios”, pažymėdamos 
tą faktą, kad valdžia dar iki 
šiol nėra išaiškinusi bombinin- 
kų, kurie kėsinosi išgriauti 
“Varpo” bendrovės namą, iš
reiškia tečiaus viltį, kad ateis 
laikas, kuomet piktadariai bus 
surasti ir patraukti atsakomy 
bėn. Po antgialviu “Be atsa
kymo” to dienraščio straipsny
je skaitome:

“Gegužės 7 d. įvyko Kaune 
susprogdintos ‘Varpo’ B-vės 
akcininkų metinis susirinki
mas. Kaip ir reikėjo laukti, 
nepaprastas kovo 11 d. smur
tas sunkiose šių dienų sąlyga 
se sukėlė didelį akcininkų su
sidomėjimą B-vės padėtimi.

“Susirinkime buvo konsta
tuoti milžiniški nuostoliai, ku
rie buvo padaryti B-vei jas 
spaustuvės susprogdinimu. Bu
vo pasipažinta su sąlygomis, 
kuriose tenka dabar šįai spaus 
tuvei dirbti, ieškoti kelių finan
siškai B-vę sustiprinti. Mora
liška plačių visuomenės grupių 
parama, patirta B-vės po spro
gimo, davė B-vės valdybai pa
grindo šviesia viltimi žiūrėti į 
ateitį. Valdyba patiekė akci
ninkų susirinkimui pritaikintą 
esamoms darbo sąlygoms • fi
nansinį planą.

“Tačiau be finansinių klausi
mu, stovėjusių susirinkimo 
dienotvarkėje, kiekvienas akci
ninkas, atvykęs į posėdį, be 
abejojimų, tikėjosi, kad šiame 
posėdy bus aiškiau nušviestas 
kovo 11 d. atentatas.

* “Tačiau vienas paskutinių 
dienų musų gyvenimo faktas 
leidžia mums tikėtis, kad tei
singoji Temida anksčiau ar vė
liau pasieks kovo 11 d. smur
tininkus, nežiūrint jų titulų ir 
luomų. Tai ‘Tautos Valios’ iš
nykimas. šis, kliminulinių kur
stymų kupinas lupelis, savo
10 Nr. pranašavęs mums išny
kimą ir grąžinęs nauju aten
tatu, pats išnyko.

“Šioji aplinkybė duoda mums, 
pagrindo manyti, kad, jeigu 
Lietuvos visuomenė ligi šiol ir 
palieka be atsakymo dėl kovos
11 d. smurto dalyvių, tai patys 
dalyviai už savo biaurų darbą

gana aiškiai parodo, kiek su- nebus palikti be atsakomybės.”

Mississippi klonio 
potvyniai

Didžiausias potvynis Amerikos 
istorijoj. — Kiek žmonių nu
kentėjo? — Kaip ilgai tęsia
si potvyniai?—Potvynio pra- 
jovai. — Spėjimas. — Nepa
prastas lietingumas. — Prie
žastys, kurios potvynius pa
gimdo. — Mississippi upes 
baseinas. — Miami upės pot
vynis. — Priemonės, kurio
mis bandoma nuo potvynių 
apsisaugoti. — Kiek išleista 
pinigų tvankų padarymui?-— 
Rezervuarai. — Gen. Jadwi- 
no nuomonė. 1
Siaučiantis dabartiniu laiku 

Mississippi klonyj potvynis yra 
vienas dižiausių Amerikos isto
rijoj. Potvynių yra buvę ir 
praeityj; tiesą pasakius, toj 
vietoj jų įvyksta gan tankiai. 
Bet dar niekuomet nenukentė
jo tiek daug žmonių, kiek da
bartiniame potvynyj. Apie pu
sė miliono žmonių liko be pa
stoges. Vandens užlieta ir su
griauta tūkstančiai trobesiu; 
nuostolių padaryta milionai ’ 
erių. Nemažai žmonių net gy
vasties neteko. Maža to, nu
kentėjo ne vien tik tie žmo
nės, kurie gyvena potvynio vie
tose; netiosioginiai nukentėjo 
visa šalis. Potvynis atsiliepė 
į visos Amerikos ekonomišką 
gyvenimą.

Potvyniai Mississippi klonyj 
paprastai tęsiasi keletą savai
čių. Jų prisiartinimas yra nu
jaučiamas iš kalno. Todėl žmo
nės turi laiko pabėgti.

Dabartinio potvynio prajovai 
pasirodė prieš šių metų pradžią. 
Dar praeitų metų rugpiučio mė
nesyj Oklahomos ir Kansas val
stijose dėl didelių lietų upes 
pradėjo iš krantų išsilieti. Spa
lių mėnesyj Arkansas ir Neosha 
upes apsėmė nemažą žemės plo
tą. Apie rudens pabaigą, kai 
norniališkais laikais upės yra 
sekliausios, jos buvo labai pat- 
vinusios dėl smarkių lietų, ku
rie siautė Missouri, Illinois, 
Ohio, Tennessce ir Kentucky 
valstijose.

Visa* tai, taip sakant, 1/uvo 
prirengiamasis darbas. Jeigu 
metereologai butų galėję nu
matyti, kad ir žiema bus nepa
prastai lietinga, tai išpranašau
ti potvynį butų lengviausias* 
dalykas. Nelaimei, kas dar 
nėra jokios galimybes at
spėti, koks bus oras už 
mėnesio ar dviejų. ' Tiesa, 
kai kurie bando tatai daryti. 
Bet jų spėjimas neturi jokio 
moksliško pagrindo. Taip spė
ti gali kiekvienas. »

Paskutiniais kebais mėnesiais 
Mississippi klonyj oras buvo 
nepaprastai lietingas. Dauge
ly j metų lietaus buvo 100% 
daugiau, negu normališkaiš lai
kais.

Tačiaus lietaus gausumas dar 
nėra vienintele potvynio prie
žastis. Svarbią rolę lošią ša
lies topografija ir geologiška 
struktūra. Tvankų sistema 
taipgi yra labai svarbus daly
kas.

Tiksliai nusakyti, koks esti 
ryšis tarp lietingumo ir pot
vynių, nėra jau taip lengva, 
kaip gali atrodyti. Didelės 
reikšmės turi temperatūra ir 
tas faktas, kaip greit lietaus 
vanduo pasiekia upę.

Mississippi yra pusėtinai il
ga, — apie 2,500 mylių ilgio. 
Su visomis savo upėmis ir upe
liais, kurie įteka į ją, ji apima 
1,240,050 ketvirtainiškų mylių 
žemes plotą. Tai sudaro apie 
41% visų Jungtinių Valstijų. 
Jvigu 1 lietus vienur ir tuo pa
čiu laiku butų siautęs visame 
tame plote, tai potvynis butų 
buvęs nepalyginamai didesnis. 
Bet toks dalykas, žinoma, yra 
neįmanomas. Paprastai lija 
vienoj kurioj nors vietoj, o ki

toj yra giedra. Pri leiskime da
bar, kad lija tokioj vietoj, kur 
žemė įšalusi arba apatinis klo
das susideda iš molio. Tąsyk 
vanduo susilaikys ant pavir
šiaus ir greit nubėgs į arti
miausią upę. Visai kitaip at
sitinka, jeigu žemė yra puri. 
Ji sugeria beveik visą vandenį, 
ir todėl upėms nedaug jo te
tenka išais metais visa ne
laimė buvo tame, kad lijo dau
giausiai tose vietose, kur van
duo nubėgdavo į upes gan greit. 
Del tos priežasties Mississippi 
ir kitose upėse vanduo nuolat 
kilo ir kilo, kol jo nebegalėjo 
sulaikyti padarytos tvankos. 
Prasimušęs pro tvankas, van
duo apsėmė miestus ir mieste
lius. Kaip aukštai pakilo van
duo, galima jau spręsti iš to, 
jog, sakysime, Clarendon (Ark.) 
miestelio gatvėse vandens gilu
mas pasiekė 18 pėdų.

Jeigu potvyniai neįvyksta su
syk ir jų prisiartinimas yra nu
jaučiamas, tai ar negalima kaip 
nors nuo jų apsisaugoti? Juk 
šiaip ar taip potvyniai nuolat 
pasikartoja. Daugelis atsime
na 1913 m., kuomet Miami u- 
pės potvynis pridarė už $100,- 
000,000 nuostolių, žmonių tą
syk žuvo 300. Atmintini taip
gi yra ir 1922 m., kuomet pot
vyniai pridarė milžiniškų nuo
stolių. /

Turint galvoj tie faktai, sun
ku suprasti, kodėl nesitveriama 
tokių priemonių, kurios apsau
gotų gyventojus nuo katastro- 
fingų potvynių. Dabartinio 
potvynio nuostoliai sieks dau
gelio milionų dolerių. Tais pi
nigais butų buvę galima su
kurti tokią tvankų sistemą, ku
ri pilnai butų apsaugojusi Mis
sissippi klonio gyventojus nuo 
nelaimės.

Visa tai liesa. Bet jeigu 
žmogus žinotų, kur jis pakris, 
tai ten jis padušką pasidėtų. 
Faktas yra tas, kad apsisau
gojimui nuo potvynių jau liko 
išleista milžiniškos pinigų su
mos. Iki 1879 m. padarymui 
tvankų Mississippi klonyj buvo

padarytos tvankos nebuvo pa
kankamai aukštos. Nutarta 
tad buvo tvankas paaukštinti 
trimis pėdomis. Kongresas 
tam tikslui paskyrė $00,000,- 
00(1. Iš tų pinigų 130,000,(MX) 
jau buvo išleista tvankų siste
mos’ pagerinimui.

Dabartinis potvynis parodė, 
jog ir trimis pėdomis aukštes
nės tvankos neužtikrina saugu
mo. Ateityj tad reikės tvan
kų sistemą dar labiau pagerin
ti.

Vienas geriausių būdų apsi
saugoti nuo potvynių yra įstei
gimas rezervuarų. Bet rezer
vuarai paprastai labai daug kai
nuoja. Apie jų brangumą ga
lima spręsti iš to, jog Dayton 
distrikto potvynių kontroliavi
mo rezervuarai atsiėjo apie 
$32,000,000. Jeigu reikėtų pa
daryti tokius rezervuarus visa
me Mississippi klonyj, tai tam 
tikslui prisieitų išleisti ne mi- 
I jonus, bet bilionus dolerių.

Kokiu budu bus bandoma ap
sisaugoti nuo potvynių ateityj, 
— kol kas nėra galimybės pa
sakyti. Dabartinis potvynis 
aiškiai parodė, jog sukurtoji 
tvankų sistema toli gražu ne- 
itsako savo tikslui. Gen. Edgar 
i.:lwin, vyriausias armijos in
žinierius, yra tos nuomonės, 
jog po šio potvynio tvankų pa
gerinimu ne bus pasitenkinta. 
Jis mano, jog labiausiai pavo
jingose vietose bus padaryti ir 
rezervuarai. Tąsyk Mississippi 
klonio gyventojai bus apsaugo
ti nuo tokių nelaimių, koki at
sitiko dabar. —K. A.

Lietuviai
Z

Qfiso ir Kės. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Kės. 3201 So. VVallaee Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Bcpublic 7868 
CH1CAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. I. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 Šo.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz r J j nuo 9 ikt II vai. rytoj 
VąlandQ9\ nuo 6 iki 8 vai. vakare

.ri sro r ii n m"'■"vt r—pys 
A. MONTVID, M, D. į 

1579 Milwaw|K«o Avė-, Room 209 | 
Kampas North Avė. ir Robey St. j 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki ■ 

’ 8 vakare. Tel. Brunswick 4088. i i 1
' Namų telefonas Spaulding 8638 j 
Ultraviolitint šviesa ir diathennia '

Lietuvis Kontraktoriiis
Suvedam šviesas ii Į 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas H am -j
pas j senas; duodameB&£;J.‘:Lfl 
ant lengvo išmokėji-HagL

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 

------ ..jr

Daktarai
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michican Avė. 

Valandos) 2—4 diena; 6:30—8:80 
vakare.

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS 
3421 So. Halsted Street 

Tel.- Boulevard 848?.
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 

k -r

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS ’ 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakari 

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 6524

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
Valomos | nu° ® JĮ “ V 

( nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4641 So. Ashland. Te!. Bouiveard 
7820. Ree^ 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 14 iki 12 d.

R" .... —"....................... ■—
Ras. 6600 So. Artesian Ava. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

PR. P. Z. ZALATORI9 
gydytojas ir chirurgas 

1821 Ro. ElalMcd St.
Cklcaffo. III.

»
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♦gi Jack 
Londonas I Paskutinė |

$ Tind^di nova I
(Tęsinys)

Septintu susikirtimu Sande
lis jau pametė savim pasitikė
jimą ir rado šį kartą priseisiant 
daugiau vargti negu kitais kar
tais. I'omas Kingas buvo se
nis, kokį jis kada nors sutiko, 
-j— senis, kuris niekuomet ne
pametė galvos, kuris- gynėsi 
stebėtinu išsilavinimu, kurio 
kirčiai jėga ir taikingumu sky
rėsi ir kurio kiekvienoj rankoj 
buvo lemiamas smūgis. Tuo 
nemažiau, Kingas nedrįso tan
kiai smogti. Jis neužmiršo su
muštų sąnarių ir žinojo kiek
vieną kirtį turint būti apskait- 
liuotų, jeigu po kautynių nori 
užlaikyti sąnarius. Kai sėdėjo 
kampe žiūrėdamas į priešinin
ką, atėjo galvon mintis, jog jei
gu sujungti jo mintį ir Sande
lio jaunystę, gautųsi neperga
limas žmogus. Bet tai buvo 
klydimas. Sandelis niekuomet 
nepasidarytų pasaulinis čempio
nas. Jam stigo išminties, ir j iš
galėtų to pasiekti tiktai vienui 
vienu keliu — pergalėdamas 
jaunyste; o kai jis įgys išmin
ties, pereis jaunystė.

Kingas naudojosi visais bu
dais kuriuos tik žinojo. Nie
kuomet jis nepraleido patogios

progos susiriesti, o kai susilen
kė, jo pečiai stipriai suspaudė 
priešininko šonkaulius. Einant 
arenos filosofija petys buvo 
gerai kirčiui, kiek tas buvo 
priešininkui kenksminga ir dar 
geriau kiek tai padėjo užlaiky
ti jėgas. Be to pasilenkdamas 
Kingas užgriuvo savo sunku
mu priešininką ir nenoriai jį 
atleido, lai privertė įsimaišyti 
teisėją, kuris juodu atskyrė, 
visados padedant dar nepramo
kusiam spirtis Sandeliui. Jis 
negalėjo sulaikyti nereikalin

go rankomis skcčiojimosi ir be
tikslio raumenų varginimo ir 
kai susilenkęs priešas užgavo 
pečiu šonkaulius, ir po jo kai
re lanka spyrėsi galva, Sande
lis beveik netinkamai sau už 
nugaros palenkė dešinę ranką 
smogti priešininko veidan. Tai 
buvo taikslus kirtis, kuriuo la
bai publika žavėjosi, bet nepa
vojingas ir kuris tuo pat laiku 
daugiausia ištraukia jėgos. Bet 
Sandelis buvo nenuvarginamas 
ir nežinojo ribų, o Kingas juo
kėsi ir laukt.

Sandelis žiauriai daužė prie
šininką ir Kingas gavo nesus
kaitomai daug kirčių, bet tik

tai senį prityrę kumštininkai 
kaip reikiant įkainavo vikrų 
Kingo kairės pirštinės prisilie
timą priešininko raumenų kaip 
tik prieš pat kirtį. Smūgiai, 
tiesia, Visą laiką pylėsi; bet 
dėl šio raumenų palietimo jis 
kiekvieną kartą aikvojo savo jė
gas. Devintuoju susikirtimu, 
vienos minutės laike, tris kar
tus dešinioji Kingo ranka ap
rašė sulenktą linijų smogdama 
j skruostikaulį ir tris kartus 
sunkus Sandelio kūnas griuvo 
ant grindų. Po to jis kiekvie
ną kartą išlaikė devynių sekun
dų padėtį ir pasikėlė sujudin
tas ir įaudrintas, bet vis dar 
stiprus. Žymiai neteko skub- 
rumo ir mažiau bepareiškė jė
gos. Jis niaurai kovėsi, bet to
liau veikė svarbiausia jėga — 
jaunystė. Priešpriešiais jos 
Kingas turėjo įpratimą. Kai 
metai palaidojo jaunystės* jėgą, 
jųjų jis atpildo gabumu, ilgose 
kovose įgyta išmjnčia ir stro
piai rinko jėgas. Jis netiktai 
prakuto nedaryti bereikalingo 
judesio, bet pramoko versti 
priešininką aikvoti jėgas. Vi
są laiką nuduotais kojos, ran
kos ir net viso kūno judesiais 
gundė Sandelį smogti jam kir
tį. Kingas ilsėjosi, bet nė kar
to neleido Sandeliui atsikvėp
ti. lai buvo senatvės strate
gija.

Devintuoju susikirtimu Kin
gas pradėjo stabdyti priešinin
ko veržimąsi pats jam veidan 
kirsdamas ir, atsargesnis, ta
pęs Sandelis atsakė ištiesdamas 
kairę ranką, paskui ją atitrauk-

R.ukytojai žino ir 
reikalauja Helmarų 
ir nemaino jų į pa
prastus cigaretus. 
Jei tik sykį jūsų 
lupos d a s i 1 y t ė s 
Helmarų, jus laimė
jote.

Susipažinkit Su

Karalienė 
Žymiausių Cigaretų
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1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, V.dfjaa

' iuRNITURl H?*

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas

Grojikliai Pianai 
"EOPLES” KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti gerinusį pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

) W) LARGE sro^_

damas ir ištiesdamas dešiniąją 
smogė šoninį kirtį galvon. Kir
čiai perdaug aukštai pateko, 
gad gyvybei pavojum gręstų, 
bet kai jis jam kirto pirmų 
kartą, Kingas juto jam žinomų, 
senai buvusių nuojautų, lyg 
juodas bejėgumo uždangalas 
aptemdė jo smagenis. Akimir
ksniu, arba teisingiau, viena a- 
kimirkos smulkiausia dalim, jis 
net kautis nustojo. Buvo pa
sirodęs jam momentas, kad jo 
priešininkas atsitolino iš jo aky- 
račio, ir jis matė vietoj veido 
tiktai baltas dėmes; paskui se- 
kančioj minutėj jis iš naujo 
vėl matė savo priešininką ir 
matė apsukančios publikos 
veidus. Jis lyg užmigo laiko
tarpiu ir ką tik išnaujo atvėrė 
akis ir be to be nuovokos* sto
vio laikotarpis buvo mikrosko
piškai mažas, jog jis net par- 
griutį nesuspėjo. Publika ma
tė kai jis pašlijo ir kai palinko 
jo keliai, o paskui matė, kai jis 
pasitaisė ir arčiau kairiojo pe
ties* prispaudė smakrą.

$25 įmokėti

Tik pagalvokit, garu ar vandeniu apšildomas namas ir tik biskj 
įmokėti — $25, kitus mažais mėnesiniais išmokėjimais. Šis puikus 
pasiūlymas tiktai tiems, kurie nori pasinaudoti proga pirkti sau na
mų apšildymą laike šio mėnesio.

Atsišaukit arba parašykit atvirutę, mes atsiųsime pas jus namų 
apšildymo inžinierius, ekspertus. Jums nebūtinai reikės pirkti. VEI- 
K1T GREIT, šaukit Victory 2454 arba Cicero 130.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo i'ikčerius, sto
gams popierą, žolynams laistyti paipas ir švirkštynes. Atsilankykit 
ir apžiurėkit musų gražius tavorų parodymo kambarius abiejuose 
krautuvėse. i

Keletą kartų Sandelis pakar
tojo beveik kurtinantį Kingą 
kirtį, o po lo paskutinysis iš
dirbo naują apsigynimo būdą, 
kuriame taipat nenustota ap- 
skaitliavimo. Nuduodamas no
rįs smogti kairiąja ranka, jis 
tuo pal laiku iš viso vieko kir
to atgalia dešine ranka. Jis 
taip tiksliai apskaičiavo, nes 
teko Sandeliui tiesiog veidan, ir 
pašoko Sandelis* ir griuvo ant 
nugaros susitrenkęs galvų ir 
pečius j grindis. Du kartu 
Kingas taip darė, paskui priver
tė savo priešininkų pasitrauk
ti ir jį prispaudė prie lyno. 
Jis nedavė galimybės Sandeliui 
nė atsikvėpti, nė atsisėsti ir kir
to smūgis po smūgio, kol ne'- 
pasikėlė visa publika ir kol 
oras prisipildė nenutildomu ap
lodismentų griausmu. Bet San
delis turėjo stebuklingų jėgų 
ir patvarumų, ir jis laikėsi ant 
kojų. Galutinas kirtis rodėsi 
neabejotinas; bijodamas tokio 
kirčio baisių vaisių vienas po
licijos karininkas stojo greta 
arenos sustabdyti imtynes. 
Skambąs gongas pranešė kau
tynių galą, ir Sandelis pasuko 
savo kampan užtikrindamas po
licininkų, kad jis sveikas ir 
stiprus. Jai įrodyti jis du 
kartu šokterėjo ore ir policijos 
karininkas leido kovą tęsti.

J'omas Kingas į savo kampą 
atsilošęs ir sunkiai kvėpuoda
mas buvo nusiminime. O jei
gu kova butų buvusi sutabdy- 
ta, teisėjas jį pergalėtojum pa
skelbtų ir dovana jam duotųsi. 
Prieš Sandelį jis stojo ne dėl 
garbės ir karjeros, bet, dėl tris
dešimties svarų. O dabar po 
minutės atilsio Sandelis pasi- 
taisis.

Jaunyste savo atsiims—-blyk
stelėjo Kingo galvon ir jis pri
siminė pirmą kartą išgirdęs tai 
tą vakarų, kai pergalėjo Stau- 
šerą Billį. Po kautynių jį pa
vaišinęs sportsmėnas ir sudavęs 
per petį pirmasis tarė šiuos žo
džius. Jaunystė atsiims savo! 
Sportsmėnas buvo teisus. Ir 
daug laiko atgal, tą vakarą,' jis 
buvo jaunas. O tą vakarą jau
nystė sėdėjo priešingam kam
pe. Jis kovėsi jau ištisų pus
valandį, o jis senis. Jeigu jis 
panašiai Sandeliu muštųsi, ne
išlaikytų ir penkiolikos* minu
čių. Bet svarbiausia, kad jis 
negalėjo jėgų atnaujinti. Su
sikirtimų protarpiais išputusios 
gjslos ir iki skausmo nuvargin
ta širdis negalėjo atnaujinti jo 
jėgų. Ir jis neturėjo pakanka
mai jėgos iš naujo pradėti ko
vą. Pasunkėjo jo kojos, prasi
dėjo' mėšlungis. Prieš kauty
nes jam nereikėjo tas dvi myli 
eiti. Ir iš pal ryto jį kankino 
noras gauti bifštekso kąsnį. 
Stipri ir baisi neapykanta pasi
kėlė prieš atsisakiusius kredi
tuoti mėsininkus. Sunku seniui

tai tas, ko Kingas* troško. Jis 
nudavė norįs suduoti kairiąja 
ranka ir tuo pal laiku šalin pus- 
žrngsniu atšokęs dešiniąją ran
ka taip smoge Sandeliui kirtį, 
jog jį iš kojų išmušė. Paskui 
jis jau nebedavė nė minutės at
ilsio ir nekreipdamas dėmesio 
į beriamus jam kirčius visą lai
ką puolė stengdamųsis Sandel| 
taip atmesti, kad jis į lyną at- 
sikartų, o jeigu Sandeliui grę- 
sė pavojus parpulti ant grindų, 
jis kiekvienu atveju laisvąją 
ranka jį nutvertų, o antrąją 
rankk tučtuojau kirstų numes- 
damas ant neleidžiančio par
griūti lyno.

J'uo laiku siautėjo žmonės ir 
beveik vienbajsia^ sfiukė: — 
“Tęskite, Tomai!” — “Perga
lėkite jį! Pergalėkite jį!” — 
“Jus jį pergalėjote, Tomai! Jus 
jį pergalėjote!” — Visi laukė 
audringo finalo, nes kaip tik už 
tai žiūrovai mokėjo pinigus.

Ir J'omas Kingas ištisą pus
valandį rinkęs jėgas, dabar ap- 
ščiai aikvojo jas vienoms milži
niškoms pastangoms*, kurias ju
to savyje. J'ai buvo jo vienin
telis šansas — dabar arba nie
kuomet. Jojo jėgos greitai sa
kė, kol visiškai išsiaikvos, jis 
pamuš savo priešininką. Ir jis 
toliau puldamas apskaičiavo 
kiekvieną kirtį ir mąstė steng

damasis kiek galint daugiau 
kenkti, kaip sunku pergalėti 
tokį žmogų kaip Sandelis. Gy
vasties jėgos ir patvarumas ja
me buvo išvystyta iki aukščiau
sio laipsnio, ir tai buvo jauni
kaičio jėga ir jaunystės patva
rumas. Sandelis turėjo tik
riausiu kumštininku tapti. Tas 
jame buvo. Tiktai iš tokios 
stambios medžiagos ir išsirita 
tikrinusieji kumštininkai.

Sandelis linksnojo ir svirdu
liavo, o Tomo Kingo kojos lin
ko, ir atsisakė tarnauti jam 
rankos. Bet jis save privertė 
smogti kirčius iš kurių kiekvie
nas nukamuotoms rankoms su
teikė skausmą. Nors dabar jis 
jau ir nebegavo rimtų kirčių, o 
tačiau taipat greitai silpo, kaip 
ir jo priešininkas. Jo kirčiai 
ėjo sulig paskyrimu, bet šieji 
nebe tokie svarus kirčiai bebu
vo ir kiekvienas kirtis* buvo 
stiprios valios pastangų rezul
tatas. Jo kojos buvo kaip švi
ninės ir sunkiai judėjo. Kir- 
tusieji ląžybų žiūrėtojai už San
delį tuo simptomu nudžiugo ir 
pradėjo savo kumštininkų drą
sinti.

Kingą taipat prikalbinėjo į- 
tempti visas savo pajėgas. Pa- 
eiliu jis du kartus smogė — 
vienų kairiąja ranka, vos-vos 
aukščiau negu reikėjo, o anrą- 
jį dešine į ■ skruostikaulį. To- 
li gražu kirčiai buvo nesunkus, 
bet Sandelis buvo tiek silpnas 
ir apkurtintas, jog pargriuvo 
ir trukčiodamasis gulėjo. Prie 
jo pristojo šaukdamas jam au
sin lemties sekundas teisėjas. 
Jeigu jis iki dešimtos sekun
dos nepakils, kova pralošta.

Žmonės stovėjo tylėdami. Kin
gas atsikvėpė linguodamasis ant 
virpančių kojų. Mirtinai suko
si jo galva, o prieš akis buvo 
ištiestų galvų jura, tuo tarpu, 
kai ištolo iki jo ausų, ėjo tei
sėjo sąskaita. Jis tikėjosi bū
ti pergalėtojum pripažintas. 
Negalima, kad taip labai su
muštas žmogus begalėtų atsi
kelti.

Tiktai jaunysta galėjo pakil
ti, ir Sandelis atsikėlė. Ket
virtoj sekundoj persivertė kniu- 
pščias ir apčiupomis pradėjo ly
no ieškoti. Septintojoj jis ke
liais prisitraukė prie lyno ir 
taip pasiliko, kur kaip pasigė- 
rusiam lingavosi- galva. Kai 
teisėjas suriko “devynios!” San
delis tinkamoj pozicijoj atsisto
jo prisidengdamas kairiąja ran
ka veidą, o dešiniąja pilvą. Tuo 
jis apsaugojo pačias pavojin
giausias vietas, kol prisistūmė 
prie Kingo vildamųsis, jog ga
li būti, ir pačiam pasiseks pa
našiai kirsti.

(Bus daugiau)

GERAI SAVO GABUMUS 
ĮVERTINA

Didelis prekybinės įstaigos 
savininkas kalba savo tarnau
tojui:

Jus tarnaujate jau tris 
mėnesius ir, matyt, su darbais 
apsipažinote. Dabar galit pasi
rinkti mano įstaigoje sau dar
bą, kuris jum labiausia patin
ka.

—Ačiū labai! Aš norėčiau už
darinėt sandėlį.

Atdara iki 8 vai. vakare ir subatoj iki 1 vai. nedėlioj

Sol Ellis & Sons

buvo kovon eiti kaip reikiant 
nepasistiprinus. O bifštekso 
šmotas buvo toks menkniekis, 
visų daugiau jis kainavo kele
tas pensų, bet jam jis trisde
šimtį svarų atseis.

2118-20-22 So. State Street Cicero Stores 4606-08 W. 22nd St.
Telephone: Victory 2454 Telephone: Cicero 130.

Vienuoliktų susikirtimą pra
nešančiu gongo kirčiu Sande
lis, parodydamas skaistumų, ku
rio tikrumoj jis neturėjo, puo
lė priešininką. Kingas žinojo 
kur čia galas — tai buvo toks 
senas dalykas kaip ir pats bok
sas. Jis pasilenkė išsisaugoti 
pavojingo kirčio ir vertė San- 

j delį save pulti. Buvo kaip tik-
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKOM

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmj kit numeri sav~ 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
8962 R. šelkauski?r.r;

12911—M. Oželienei 
12912—V. Rasiuliui 
12913—A. I^evonaičiui
8959—L. Steponavičienei

21411—J. Mušinskiui 
12908—J. Liepai 
22617—Z. židickui 
12914—J. Marcinoniui
8958—S. Januškienei 
8952 R. Petrui

! 56062—Vincui Murzai
56063—Antanui Dargužiui

1 56064—Mortai Vaišnienei
113—Jonui Valoniui

9028— Rožei Kavaliauskienei
9029— Antaninai Girtienei

12943—Jadvygai Kelpšienei
9053—Juozapui Stasionaičiui
9066 Jurgiui Remeikiui 
9061—Marijonai Rubežaitei
9067 Kaziui Kirdai

8963—M. Juozapienei Latošins- j 9047—Antoninai Jasikienei
kienei

21908—S. Papendick
8951—A. Gurskiui

12905—O. Rimkienei
12906—J. - Sprindžiūnui
21916—M. Kvietkauskui
21913—J. Karaliui
8938 J. Skokauskienei 
8984—P. Sakalauskui 
9889 E. šeučiunienei 
8983—St. Maleckis 
8994—S. Umantaitei

12925—R. Rendorienei 
ėl924—S. Gulbėnui

8973—A. Giruckiui
12921—A. Žogui
8980—M. Ganušauskienei

12924—A. čirbirkai
8992—G. Imbrienei

21923—M. Zameckienei 
8971—A. Kučinskaitei 
8977—S. Marmakevičiui

12917—U. Smailienei 
12935—0. Gilienei 
21928—J. Užui 
24769—F. Roreiko

8996—S. Paskačiunui
9001 B. Oželienei
9012—M. Ragdušankai
9013 M. Stirbienei
9014— J. Paromskiui
9015— S. Paromskiui 
9017—J. Kiaunienei

12940—P. Sakalauskui
9010— J. Blažaičiui

12937—A. Antanaičiui
9009—S. Lukoševičiui
9011— L. Budzinskienei
9022— T. Tautkaitei
9023— S. Pupelienei
9016— O. Stočkuvienei 
9020—S. Vaicekunaitei

22618—A. Pikoraičiui 
R999—V. Jnsinskaitei

2476TT-----D. šimkaitei

982—M, Balandžiui
23447—A. Balčienei
23448—J. Jokūbaičiui 
23449—A. Kristaponaitei 
23450- Onai Margytei 
23451—Onai Donelaitei 
23453 Baltramiejui Andrijo- 

nui
23455—Juozapui Dambrauskui 
23456—Motiejui Diliui 
23458—Vincui Kristopaičiui 
23460—Liudvikui Sabaliauskui 
23463—Antanui Paliakui 
23467— Uršulei Pareikienei 
23469—Agotai Rimkienei 
23470—Steponui šakiui 
23471—Stasei Karušaitei 
23472—Teklei Stancelienei 
23473—Vindui Jenčiui
23476—Marcelei Adomavičiūtei 
23477—Barborai Dambraus

kienei x
23478—Juozapui Jagelavičiui 
23497—Kotrinai Pilipaitienei 
23481—Stanislovui Miškiniui 
23483—Antanui Uronui 
23484—Petrui Krūčiui 
56044Antanui Petkui 
56047—Juozui Vėžiui 
56048—Kazimierui K. Stro- 

vinskul
56050—Onai Vitkienei
56051—Elzbietai šeputaitei 
56052—Narkaitei Petronėlei 
56053—Teklei Juozapienei 

Šležienei
56054—Onai Snarskinei , 
56055—Jonui Petravičiui 
56057—Anelei Priragytei 
56060—Marijonai Šimkienei

9052—Kaziui Cicėnui
i 12949—Barborai Bernotienei
' 22620—.Juozui Niekui
• 9060—Jonui Vaičaičiui
’ 9065 Jonui Aleliunui 

9038—Salamonui Minkai
9056— Jevai Kuprienei
9057— Anelei V. Gegžnienei 
9048—Onai Beverungienei 
9064—Juliui Geležninkui

22623—Liudui Rekašiui
< 9036—Kazimierui Greit Jur

giui
; 9026—Barborai Margelytei 

9030—Ma r i j ona i K rasa us-
1 kienei •

9043—Juozui Vaišvilai 
12944 Adomui Repečkai 
£1933—Marijonai Džiuvienei

9025 Onai žemaitaitei 
9025—Povilui Paulauskui 
9059—Petrui Marcijonui 

12950—Alenai Bagolonis 
22622—Marijonai Pašakar- 

nienei
9034—Jonui Poškei
9049 Marijonai Mockienei 

21934—Adomui Skukauškui
9046— Marcijonai Stonienei 

12948—Petronėlei Augustienei
9076— Marijonai Andriejaus- 

kienei
12951—Marijonai Vasilienei 
9072—Onai Auguteraitei 
9075—Stasiui Vaišučiui

21940—Juozapui Židoniui 
21944—Vincentui Mironui 
24770—Onai Lykienei 
21939 Petronėlei Babalio- 

lienei
9077— Petronėlei Astraus

kienei
9068 Stanislovui Stasevičiui
9085— Antzanui Jankauskui 
9088—Kazimierui Jakaičiui

12958—Veronikai C. Pilkaus
kienei

9086— Antoninai Jasulaitei 
12962—Petrui Usaniui
9096—Barborai Valatkienei 
9090 - Emilijai Radienei 
9095—Antanui Jenkauskui 

21950—Salomijai Praščevie-
' - nei

9100—Aleksandrui Tornau 
56083—Onai Miknaitei 
12975—Jonieškai Murau.^ 

k kienei
8717—Bogomilai Paškaus- 

kienei
8751—Marijonai Petkevičienei 

21873—Vincentui Jonoliunui
8831—Stannslovai Paulaus

kienei
12880 Simonui Kasparui 
22614—Dominikui Armonui
8925- Jonui Dovydo Kuo

džiui
. 8918—Domicėlei šaukštienei 
21896—Viktorijai Turskienei 
21900—Julijonai Bučienei 
24766—Zofijai Lekaitedi 
12915—Salomijai Masiliunaitei 
8990—Juozui Mažeikiu!
9006—Melanijai Zapolskaitei 

56056—Drobuliui Rapolui 
56066—Vincui Kalandrai 
23452—Magdalenai Burkaus- 

kienei
23459—Andriiii Grakauskui 
23465—Adolfui Jokubauskui 
23475—Ambroziejui Stukui 
23488—Marijonai Urbonienei 

56061—Elerijonai Gapšienei

I

Reikalauja dauguma 
veterinary

Vyrai, užbaigę veterinariškas 
mokyklas Rali labai lengvai 
gauti darbo prie yaldžios, vaiš
ijų ir miestų departamentų ir 

prie Jungt. Valstijų armijos. 
Nuo 1908 m. skaičius vyrų už
baigusių veterinariškas mokyk
las žymiai sumažėjo nuo 
469 iki 129 — 1926 metuose. 
Už kelių metų bus per mažai 
gyvulių gydytojų (arba vete
rinarų).

Jungt. Valstijų Žemdirbystės 
Departamento Gyvulių Indust
rijos Biuras praneša sumažėji
mų veterinariškų kolegijų pas
taraisiais metais ir kad ma
žiaus vyrų ieško veterinariškų 
vietą. Tas Biuras ragina jau
nus vyrus apsvarstyti šitų už
temimų, nes atlyginimas ne
blogas. Pradinė alga yra $1,- 
860 j metus.

Kadangi šioms ^ienoms val- 
Ižia reikalauja veterinarų per
žiūrėti mėsas, kontroliuoti gy
vulių ligas ir kitose tarnystė
se, ateitis veterinarams 'yra ge
ra. Vien tik gyvulių Industri
jos biuras samdo 1,350 veteri
naru ir kas met net 10 nuošim
tis iš tų atsisako.

Yra vienuolika pripažintų ve
terinariškų kolegijų Jungtinėse 
Valstijose. Stoti kolegijon rei
kia pristatyti diplomų iš pripa
žintos aukštesnės mokslo mo
kyklos arba lygaus mokslo. Kad 
nors reikalavimai mainosi, bet 
beveik visos kolegijos reikalau
ja aukštesnės mokyklos užbai- 
gimo. Bet daugumas mokslei
vių veterinariškose mokyklose 
turi dauginus mokslo, kaikurie 
’anke kolegijas nuo vienų iki 
keturių metų.

Moksleiviai užbaigę kaiku- 
rias svetimų šalių kolegijas ga- 
’i imti valdiškus egzaminus.

Kaip pirmiau buvo minėta, 
madinė alga prie Gyvulių In
dustrijos Biuro yra $1,860 i 
metus. Po trijų metų alga iš
keliama iki $2,100 j metus, dar 
po trijų metų iki $2,400. Tos 
•ligos liečia taip vadinamą “ju- 
nior grade.” Aukštesnio laips
nio darbo algos pasiekia net 
$7,500 j metus. Pereitais me
tais net trys egzaminai laikyti 
paskirti tinkamus veterinarus 
Biurui. Net 241 veterinaras 
ėmė tuos egzaminus, bet iš tų 
187 pasekmingai išlaikė egza
minus. Kitas egzaminas bus 
laikytas šitą mėnesį.

American Veterinary Medi- 
cal organizacijos rekordai aiš
kiai parodo, kad skaitlius mok- 
sleiviu musų ve'teri r> ari škose 

mokyklose yra permažas užim
ti visas vietas. Dr. John R. 
Mohler, direktorius Gyvulių 
Industrijos Biuro sako, kad 
vien tik valdžia galės pasamdy
ti visus moksleivius, kurie lan
ko tas kolegijas.

Gal viena priežastis sumažė
jimo skaičiaus norinčių tapti 
gyvulių gydytojais yra netoks 
abelnas vartojimas arklių. Per 
pereitus kelius metus visokį 
trekai, automobiliai ir trakto
riai užima vietą arklių ir dau
gelis jaunų vyrų tiki, kad nėr 
tiek daug veterinarams darbo.

Vyrai užbaigę veterinariškas 
mokyklas gali gauti darbo prie 
Armijos veterinarų tarnystėj; 
valdiškoj tarnystėj, kaipo mo
kytojai vaterinariškose ir žem
dirbystes kolegijose; pieninin
kystės kompanijose, ir įvairio
se ukėse.

Apie federalius egzaminus 
galima gauti informacijų iš Ci- 
vil Service Commission, Wash- 
ington, D. C. [bLIS.]

SEMKITE ŽINOJIMĄ iŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pa&irinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra< musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygą tuoj.

čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems, dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 .....................................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .........................................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 ...............................
Ks. Vanagėlio raštai- dainos, eilės, pusi. 188 ..............
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudosi Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.....................
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 .........................
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.........................
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.........................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60.................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...................................... ‘....
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112.........................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230
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Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 ................................... 40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 .....................................i.......................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ............. 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta ............................ 3.50
Ūkininkų Dangus—KanČiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pusi. 79.............................................. 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ...................................... 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ........................................4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ........................................................................ 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į

draugus

Apysakos, Pasakos, Legendom—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertiniai iš Svetinių Kalbų

Pragiedruliai—Vaižganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pu-sl. 252 ......................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00* 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160......................... 75
Vaižganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ............................................... 1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217......................... .................  1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60.... ............................................... 20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 .... ‘........................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliute, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.................. .................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77.........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais ....................................................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėle—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59............................................................
Lakštingalar—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ......... ....
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

■ puslapių 68 ............. .............................................
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 .................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.........................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .....................
Karo Takas-----R^idoil. pusi. 190 ____________ ____________________ ...
I Laisve—Rusecko, pusi. 32 .......................... .71.......................
• I f
Biliūno Raštai, pusk 143 .................................................
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55 ........................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 3b ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89 .........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ..................................

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

, naudingi) knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 .......................... .
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88...............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ..............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.......... ........
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52..................................
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ...................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 85 .... 
Lietuvos Žodis—Tumo, pusi. 64 ........................... ..........
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70............. ....
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 88. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105......... ................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) ...____ ____ __ ___________________ ______ ___________

Lietuvos Žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 ...... .
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................
Muravjovo Laikmetis—Klimo, pusi. 27..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 .......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais.....................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31......................................... ........ ,............. .
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .... ......................................... .........
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai, Su paveikslais, 

pusi. 126 ...........  -..................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grjžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......   .75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86..........  .40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ............................. 90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150.......................... ;.....  1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63.........................................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ....................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40.... .
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks 

luotą, puslapių 47 .... t............ . ...................... 85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:
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.*75
. .40

1.00
.25

. .70

.75

.10

.90

.75

.50

.45

.90'

.60

.40 
30 
.50 
.80

.75 

.50 
. .60
. .60

.30
. .10

.40
. .30 
. .15 
1.25

.20

.20

.25

.40

.30

.80

.40 

.20 
.30 
.30 
.20 
.30 
.75 
.90 
.20 

.90 

.40- 
.20 
.20 
.20 
.15 
.20

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ........ 3.00 
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ..................................................................90
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819 .....................................................  1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .7...............  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 .    .^............ 1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ....«..... ..............2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139............  .75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tjlžėje, 1923, pusi. 64................................................... .30

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Si., Chicago. III.
'.'.i-1;.--"’■———T
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S H B A k 3- rukymui stal-. 3 S , flifi ’r kitokios reikmenės ver-
fili V V, tęs nuo $20 iki $25.

Reporteriui patiko Banko 
: vedėjų sumanumas daryti biz
nį. Jis nusitarė pasiteirauti 
plačiau apie 
todus, banko 
toliau.

Išsikalbėjo

ŽINIOS
Subytijo visus

Kokių partijų šiandien ne
rengia ant Bridgeporto? Tokių 
partijų nėra čia, kurių niekas

banko biznio mc- 
stovį ir taip

vienu atsako*SU 
mingu vedėju: 

—Man rodosi, 
nesnaudžiate šiame banke — 
pastebėjo Reporteris.

—Teisybę sakai: nesnaudžia-
Manufacturing nie. Ateinantį lapkritį apvaik

ščiosime Banko 15 metų su- 
Tai rodo, kad ši

kad tamstos

Bet Central
District Bank su “Fishing Pai
ty” (žuvavimo partija) subyti- kaktuves.
jo visas partijas ir visus par-itnusų įstaiga yra įsigyvenusi, 
tijų rengėjus. Į tvirta kaip uola. Toliau, Bank*
- Kas yra tas Banko
Party” (žuvavimo partija)?

Visupirma ta žuvavimo par- nebūtų, jeigu žmonės 
tija prasidėjo gegužės U die- užtikrinti, kad čia yra 

ji ateinantį laikyti pinigai.
i —Well, užtikrinimas 
pinigai nežus, yra svarbiau
sias dalykas žmonėms — suti
ko Reporteris. •

—žinoma, žinoma. Mes tokio 
užtikrinimo kaip tik ir galime 
duoti. štXi visi stambieji apie
linkės dirbtuvių savininkai, 
kompanijos ir biznieriai juk

Fishing turtas siekia 13 miilonų dole-
rių. Graži pinigų suma! Jų čia

mui reikalinga išleisti $10,000,- 
000 bondsų. Illinois valstijos 
kgislatura užgyre tai. Valsti- 
j :s gubernatorius užtvirtino.

Dabar, birželio 6 dienos rin
kimuose, šių bondsų klausimas 

Daugiau Kaip puC i.icagos ųus patiektas West Sidės gy- 
gyventojų gyvena. VVestsidėj. ’ ventojams nubalsuoti referen- 
Gi centras šios miesto dalies durnu. Jeigu jie nubalsuos prie-

Vakarinės Ghicagos 
Dalies Parkai

gyVentojų randasi Paulina ir 
Polk gatvių apielirikčj.

Iki šiam laikui mes turime 
čia limpančioms ligoms gydy
ti namą, Bridewell kalėjimą, 
srutoms nusausinti plentą, šu
nims namą, ir šiuo laiku sta
toma dar naujas kalėjimas.

Vakarinės • Chicagos dalies 
parkai ir bulvarai yra išgelbė
jimu kalbamos apielinkės. Bet 
mažai buvo daroma pageri ni-

laukiui bondsų išleidimui, ge
rinimas Wcst Sidės prasidės 
artimoj ateityj.

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

sonas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų Ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 
lio< nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Mar»hall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

, Pastaba: Mano ofisaa dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMUTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPEC1ALISTA&
Palengvins akių įtempimą, kuris 

I esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Pridengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki J vai. p. p.

4712 So. Ashland Avc.
Bonlevard 7589

nebūtų j,nu‘ pai'ky sistemos per dauge- 
saugu H metų.

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus DYKAI TŪBA
na. Gi pasibaigs
šeštadieny j, gegužės 28 dieną.
Ar yra kas nors turėjęs taip 
ilgą “žuvavimo parę”? Reporte
ris yra tikras, kad

Dar įdomesnis 
kur ta ‘‘žuvavimo 
rengta? Michigan 
gal Illinois upėj ?

Atsakymas: Visai
rė surengta ir linksmina ban- neturėtų reikalo su mumis, jei 
ko kostumerius pačiame banko i?u nebūtų tikri saugumu. O 
trobesy, 1110 West 35th St.

ne.
klausimas: 
parė” su- 
ežere? O

ne. Ši pa-

kad

jie gerai supranta piniginius
Kas tai per parė? Paklausy- reikalus.

kitę, paaiškinsiu. Reporteris 
iršgirdo apie ją iš Bridgeporto 
gyventojų, susidomėjo ir nuė
jo pažiūrėti, ir patyrė ve ką:

Central Manufacturing Disl- 
rict Bank supirko už gražią 
pinigų sumą tiesiai iš Marshal 
Field krautuvės įvairių, ypač 
namuose reikalingų, 
Tuos dalykus— ir. gerus daly- 

dalinėja kiek- 
kostu- 

kuris į- 
iki atei-

—O kaip paprasti žmonės?
Paprasti žmonės taipjau 

pasitiki. Pirmiausia apielinkės

dalykų.' ir

ni i, kad jų bosai turi • reikalą 
su musų banku, jie teisingai 
protauja taip: jeigu bosų pini
gams saugu šiame banke, tai 

musų pinigams yra taipgi
saugu.

Ar kartais nesisarmatija 
prasčiokai užeiti į šį banką?

Man rodosi, kad ne. Mums, 
dirbantiems čia, yra visi ly
gus, visi pageidaujami kostu- 

priimami kuo
mandagiausia, visiems be jokio 
kirtumo patarnalujama kuo-

tairų

prie 
kožnų

14.60
15.60

29x4.40 Cerd,
Billoon____ _

31x4 N«w Cord........... $7.06
32x4 N«w Cord......... .  8.46
33x4 N«w Cord........... 8.15
32x4y2 Now Cord........ 11.85
33x41/2 New Cord........ 12.60
34x4% New Cord
33x5 New Cord
35x5 Now Cord

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojamu virš 30 me
lų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
čiojimo, Wind Coiic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikiu naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

SAMSTO
BILL

Laike pastarųjų dvejų melų 
prie Westsidės parkų komisio- 
nierių tarybos susitvėrė komi- 
titas, kuriu įėjo virš 250 pro- 

; fesidnalų ir biznierių, kaip pa
tarėjai parkų komisionieriams. 
Jie pasistatė užduotimi ištirti, 
kokie yra skubočiausi ir būti
niausi pagerinimai. Buvo pa
statytos šešios komfortų sto
tys, daug senų namų atbuda- 
vota arba pastatyta. Įtaisyta 
platformės šokiams tyrame ore. 
Vaikams suteikta daugiau liuo- 
sybes žaisti boles, leisti skrieti 
aitvarams ir leista dagi žuvau
ti parkų prūduose. Visa tai 
padaryta, kad patenkinus jau
nuomenę ir davus jiems progos 
jausti, jog parkai yra verti ką 
nors.

Gal būt, kad tie, kurie gau
na daugiausia džiaugsmo iš 
musų parkų (sodnų), yra kudi- 
kiai. Nes tyras oras ir medžiij 
pavėsiai sodnuose buvo tikra 
Dievo malonė ne vienam ser
gančiam kūdikiui. Tie kūdikiai, 
žinoma, yra perdaug jauni, kad 
galėtų išreikšti savo jausmus. 
Bet paklauskite jų motinų.

Toliaus, reikalauja išrišimo 
klausimas bulvarų, kadangi vis 
didesnis judėjimas ( gatvėmis 
tiesiog užkemšH jas. Budavo
nės orkestroms, prakalboms, 
programų išpildymui, o taipgi 
valtims prieplaukos kai ku
riuose parkuose randasi tiesiog 
apverktinoj padėtyj. Po keleto 
mėnesių rimto dalykų padėties 
studijavimo Patarėjų Komite
tas priėjo sekamos išvados, — 
reikia:

Bulvarus 
nuosius, nutiesti naujus.

Trobesius — pastatyti nam

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

$5^
*

Now!
3Ox3’/2

New Cord, *4-2?

JBetterCannotbeMade

MopNe
^alTsyruh

fbr Bakin^

f

i 
t

GENERAL SALES CO.
1807 S. WĄb«th Avj.

Atdara vakarais iki 7, nedėlioj ir atminimų dienoj -J
RED SUN PRODUCTS U?

CHICAGO, ILL.
AJ5K ¥OUn DEALER

Štai Įrankiai dėl Jvisvį
Kada jums reikia Maliavų, Aliejaus, Stiklų, Indų, Automobiliams reikmenų, įran

kių dirbtuvėms ir namams plumhingo ir elektrai daiktų — pas 
mus rasit visko ir pigiai.

Pašalink Kosulį, Šalti^Gal-

žuvytę (gele- 
nyį. Kai kab- $1.79

j šio banDabar pažvelgkite

praplatinti se- 24c

biznio

1

EILLY’SUNCLE

Plaktukai 
ir augščiau

O

O

O

of Chica- 
gera reko-

o 
o
o 

o

Kirviai 69 centai 
ir

Zovie.skai <iel durų ir skrinsų visokių 
mierų ir bargenų

Reikalinga pa-
Chicagos West Side

Spynos ir rankinos 
dėl durų, CQa 
setas □□G

pagerinimas elektrinės 
įsteigimas daugiau 

stop” ir “go”, iškasi
mas tunelių po geležinkelių bū

dalykų, kurie jam 
reikalingi.

manufacturing Dis- 
sumanė šia “žuvavi- 
kad gavus daugiau

vių, kurių žymiausias vietas 
| užima p. p. Bagdžiunas ir Čai- 
kauskas. — Reporteris.

Sidės parkų komisio- 
sumetimu ir minėtų

šiandie meriai. Visi 
Taip ir

A bei nūs pagerinimus padary
ti
sistemos,

OuAim

2998

nepanaši j kitas suk-

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ......................  per krutinę

i

ku£— bankas 
vienam naujam banko 
meriui (depositoriui), 
deda depozitą į banką 
nančiam šeštadieniui.

Bet žinote: niekas 
iš dangaus nekrinta,
šiame atsitikime. Naujas ban 
ko depozitorius turi pasigauti geriausia, 
savo dalyką, sužvejoti. Kaip?i 
Nagi taip: kai jis padeda ban
ke pinigus jam išduodama gel
tona kortelė. Su ta kortele jis 
prieina prie esančio banke prū
delio (fontano), pasiima kab
liuku užkabinęs žuvytę (gele- 
kurios yra vandenyj. Kai kab
liuku užkaginęs žuvytę (gele- mendacija.

—Norėčiau išgirsti platesnį 
paaiškinimą apie saugumą.

—Tai yra tvirčiausias musų 
banko pamatas. Pasakysiu dar 
štai ką: Central Manufacturing 
Bank yra State Bank, yra na
rys Clearing House 
i>o. Manau, kad tai

INHftlOR SPAR

Varnišius dėl viso
kių rakandų turime 
visokios rųšiųs, gal.

$2.35
ir augščiau

žinę) jis ištraukia ją, tai pa-
mato žuvytės numerį. Sulig to ko direktorių sąrašą. Štai Nel- 
numerio jis gauna ir atatinka- son L. Buck, viceprezidentas 
mai užmeškeriotą dalyką garsiosios Wrigley kompanijos, 
(kaipo dovaną). Gi dovanų ga-štai S. T. Kiddoo — preziden- 

sutvarkytas, kad tas Stockyardų nacionalio ban- 
gauna tokį dalyką, ko. Štai Arthur Meeker, vice- 

prez. Armour Company. O b’jus, pataisyti kur galima senus, 
kiti direktoriai užima tokias j 
pat svarbias vietas. Jau vien' u _
tik vardai duoda tvirtos gar sįsfpn 
rantijos saugumui įdėtų čia pi- 
nigų.

Banke dirba ir keletas lietu-J giais, įdėjimas srutų nubėgimui 
ir nusausinimui drėgnų vietų 
triubų, kur reikalinga, ir dau
gybė kitokių pagerinimų.

Lincoln parko apskrityj, o 
taipgi South parkų apskrityj 
jau yra išleista milionai ir mi- 
lionai dolerių. Todėl tos apie
linkės pakilo, 
kelti ir 
dalis.

West 
nierių 
aukščiaus Visuomenės Patarė
jų Komiteto užgirimu aprokuo- 

’ ta, kad West Sidės pageriui-

L* t'ARnt. -,tĮn>jo Į 

II 
I paimt

Visokios rųšies ma
liavos nuo $1.89 iki

$2.49 ,
galionui

6-šių. pėdų miera 
tiktai 32c

Kopėčios būtiniau
sias įrankis prie
namų 
pėda OOU

Gyląs ir Skausmu*

VI.OM aptlalcoM—J5c ir CSc puodukas ir 
dudell. Chlldren’s Mu.terole (tonfVM- 

n6 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.
Vejos pjautuvas 
piauna lygiai ir ge
rai, 12 colių $5.94 

16 colių 

$9.69

pigi kaina

Vinda — naudingas 
įrankis namų, tiktai

$1.69

vimas taip 
košt emeris 
arba tokių 
yra labiau

Central
trict Bank 
mo parę”,
pastovių, t. y. nuolatinių depo- 
zitorių. Juk kiekviena 
įstaiga nori turėti juo pasto
vesnių kostumerių.

Tai betgi ne viskas. Senieji 
Banko ciepozitoriai, kurie pa
deda pinigus šiame banke, iki 
šeštadienio, t. y. iki 28 d. ge
gužės, gaus raudonas korteles. 
Tas korteles jie turi padėti į 
tam tikrą bačką. Subatoj gi 
bus traukimas šių raudonųjų

Trims laimėjusiems su šio
mis kortelėmis skyriama trys 
dovanos: 1—puikiausias krės
las vertės nuo $125 iki $150, 
2 siuvimui kabinetas vertės1

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

5 prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos banbi

100 sv. White Lead $13.50 — 5 gal. Aliejaus $4.95 — Terpetino gal. 98c., turi 
atsinešti savo kenus.

Peoples Hardware and Paini Co.
Grigorowicz Broliai, Savininkai

1901 W. 47th St., Chicago
Tel. Lafayette 4139 — Mes pristatom į namus

2998. Visai 
nias. Tinka kiekvienai moterei. Su
kirptos mieros 18 metų, 36, 38, 40, 42, 
46 ir 48 colių per krutinę, ypatingai 
pritinka tvirto sudėjimo moterims. 
36 mierai reikia 3 U yardo 40 colių 
materijos ir % y ardų skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
ukymų. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.

(Vardajs ir pavardė)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Greita Dro Graičuno pagelba 

rasi išvadavo žmogaus 
gyvastj

įėjo ir neklausyti. Ne jis juikl 
kvietė mane groti.

Nejaugi p, Linksmutis nesu
pranta, kad jis, taikydamas 
man, ištikrųjų įžeidžia ne taip

CtASSIFIED ADVERTISEMENTS
k . .

Marpuette Park
šaunus vakaras ir “Bunco 

Party.”

Pereito trečiadienio vakare p. 
P. Petraiticnčs namuose 2519 
\V. 69 Slr.. buvo surengta “bun
co party” su visais pagražini
mais ir linksmybėmis.

Vakar, apie pusę trečios va
landos po pietų, Dr. GraiČunas, 
pavalgęs ir povai ėjo Halsted i 
gatve į savo ofisą, kuris ran
dasi 331(1 So. Halsted St.

Ant sąlygątvio 
32 gatvės 
namas, ji:

ir svečius, kurie klausosi ma
no grojimo.

bėgo artin.

Dalyvavo gana daug svečių, 
kurie žaidė, kalbėjos ir juokus 
krėtė iki gaidžių. Prizų laimė- 
jt! cms buvo įvairiausių. 
kuriew b 
kuriuos
Baranauskienė, Feiantienė 
kitos ponios, kurių 
i., ’ritčmijsu

falo įdomus, ypač tie,
laimėjo p. Mockiene.

ii
pavardžių

Vakarienę patiekė 
nią. Svečiai valgė, 
didelėj puotoj.

labai šau- 
gėrė kaip

(IPRIONAS SK1NGAILA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 24 dieną, 6:55 valandą 
P. M., 1927 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Kaltinėnų miestelyj. Paliko di
deliame nubudime moterį Ro
zalija, du sūnų, Juozapų ir Ka
zimierą. taipgi dukterj Marijo
ną Jakaitienę. Kūnas pašar
votas, randasi 3440 So. Union 
Avenue.
Laidotuvės įvyks subaloj, ge

gužio 28 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų j tautišką bažnyčią, 35th 
ir Union Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į tautiškas kapines.

Visi A. A. Cipriono Skingai- 
los giminės, draugai ir pažįsta
mi esat ndoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Simai, 
Duktė ir Žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

S. D. LACHAttICZ
Lietuvis Graborius 

, ir BalzArauotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale mel.. 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. (.'anai 
ir 2199

{ilgiausia
džiu at

mano
užga-

1271

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Business Chances 
r*^Lairjyul Bi*nla(

EXTRA BARGENAS. Parduodu j

..........  _ U pa r-į dėl 2 mašinų, rendos $141 j mėnesį. Prie Tautiškų Kapinių 
duoti I tris dienus, šaukite lel. Kaina $13,800. Namas randasi 6221 

gera proga bile kokiam žmogui page- Cant‘l...................................................... ’ S. Campbell Avė. Savininkas gyvena
rinti savo būvį ir subudavoti tikrą ir į---------------- 6728 S. Campbell Avė. Tel. Hemlock
gerą ateitį. ’ I PARDAVIMUI grosernė ir viso- 3414. Galima matyti vakarais nuo

Reikalavimas yra, kad jus būtumėt kių daržovių štoras. Gera vieta. Tu- 5 iki 7.
virš 25 metų amžiaus ir kad jus gy- ri būti parduota šią savaitę. 3647 
venote Chicagoj 1 metus. Užflirbsit So. Halsted st. --------

žnto- kol mokinsitfs.
biznieriaus

Help Wanted—Malė

PROGA

Miscellaneous
įvairus

U( PARDAVIMUI mūrinis namas, ga- AtidDVPm "NTfJlllfl
Proga Ir vėl beldžiasi i Jūsų duris, gražią bučernę, geroj vietoj, viso- ru šildimas, 5-6 kambarių, garažas JTJ

I ius esate vikrus vyras ir norite kių tautų apgyventoj. Turiu pa r- dėl 2 mašinų, rendos $141 i mėnesj. Prie TautlSKU KaDiniUi i Jet eaate vikrus vyras ir norite
—Jonas Mlckevlcfa. tuojau pasinaudoti iš tos progos, yra

tarp 31 ir -----------
kur statoma naujas P-nia Marija Ketvirtis, 
pastebėjo parpuolu- na žinomo Cicero 
Dr. (tiničunas p: i- Huberto Ketvirčio

1 (Jicero avė.), staiga susirgo.
paplūdęs krauju.- I

field parko ligoninę. Ponia 
Ketivirtienė susirgo pirmadie
ny. Antradienyj jai padaryta 
operacija. Operacija pavyko,; fas ,'noka pentuotl kambarius' Ma- 
bet p-nia Ketvirtis dar tebegu- st. Box 229.
Ii ligoninėj. — Koresp.----------------------------------- :------

Atsišaukite
Room 522

160 N. La Šalie St.

I). BABILIUS.

žmogus, p 
se, guli it i 
apvertė jį. 
skelta galva, sunni.štis anta
kis ir smilkinis. Žmogus be są
monės, let dar kvėpuoja.

ūniė rinktis daugiau žmonių,! 
atbėgo policistai. Dro Graiču- 
no lydimas žmogus skubiai nu
gabenta St. Paul ligoninėn, 35 
P.’ace ir Gatės st.

Čia vėl jis apžiūrėta: per
skelta galvos kaulas, sumuštas 
antakis ir smilkinis.

Ačiū pasidarbavimui Dro 
Graičuno ir ligoninės daktarų 
žmogus atgaivinta. Bet jo pa 
dėtis labai rimta. Užtikrinti, 
kad nelaimingasis išliks gyvas, 
daktarai negalėjo.

Nelaimingasis yra lietuvis, 
Jonas Januška, 3143 So. Hals
ted St.

Kokia nelaimės priežastis? 
Pirmutiniai spėjama yra toki: 
sužeidė p. Janušką automobi
lius arba gatvėkaris. Policija 
pradėjo daryti tyrinėjimus.

— Reporteris.

negyvas. I laktai

BUNKO” PARTY

šią “purę”, kaip 
‘'amerikoniškai 

kalba Busy Needie

jiParengė 
vadinama 
lietuviška” 
Sevving Club.

Rengėjos buvo: p-nios Atti- 
lia Podgers, Sofija Bagdonas, 
Ona Jakaitis, Vclma Kakickas 
ir Elena Nedvur.

Partija įvyko 24 d., gegužės 
p. Juciaus valgykloje, 3241 So. 
Halsted St. Buvo daug žmonių 

tiek, kiek tik tilpo. Pirmą 
dovaną laimėjo p. W. Valenti
ne puikiai lempą, o ‘buby” 
prizą — B. V. D. — (žinote, 
kas yra “B. V. D.”?) laimėjo 
A. D. Kaulakis, Bell Press 
spaustuvės savininkas.

— Koresp.

LIETUVIAI RENGIASI P1R 
KTI MILIONlERlAUS 

DEZ1DENCIJĄ

Dr. K. Cherry-černau- 
skui paminklas

Sekmadienį, gegužės 29 d., 2 
vai. po pietų, įvyks atidarymas 
paminklo, ’ kuris šįomis dieno
mis tapo pastatytas I>r. Kazi
mierui (’ntrry Tautiškose Kapi
nėse.

Į atidarymo ceremonijas na- 
bašninko žmona ir brolis Juo
zas širdingai kviečia visus drau
gus ir pažįstamus, o ypatingai 
daktarus.

REI KALINGAS bučerls subalo- 
mis, turi būt unijistas. Chirago 
Meat Markei, 1815 \V. 47 St.

Važiuojant iš .lustice Park ran
dasi po kaire ranka.

Užlaikome sandvičius, nesvaigi- 
namus gėrimus, cigaretus, cigarus, 
saldainius ir irę cream. Kviečiame 
draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Turime 7 akrus žemės dėl automo
bilių pastatymo.

Sakalauskiai v
82 IR KEAN AVĖ.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
Mes parduodam visokia kaina 

___  mus, lotus, formas ir biznius po
Pardavimui bu*ern{ ir k<l

didelis biznis už pusę kainos nuo ; ma‘nymo’ a ’ci lCAS 
kontraktoriaus; biznis daromas' <nil į .
cash, randasi Bridgeporto apielin- Į q’(l| Boulevard 4899

NEPAPRASTAS BARGENAS

I kėj biznio 
' laimės.

PAIEŠKAU tokio žmogaus, kat-,

centre. Kas pirmas,

na- 
vi- 
iš-

REIKALINGAS partneris į kriiiu-

buti ir nemokantis Šio amato, 
išmokinsiu.
Kreipkitės:

3404 S. halsted st.

čių bizni, vyras arba moteris. Ga
li ‘ .....................

Furnished Room s
RENDAI ruimas dėl vieno ar 

dviejų vaikinų ar merginų su val
giu arba be valgio; prie mažos 
šeimynos. 1 užp. 827 W. 34 PI.

1SSIRENDAVOJA 2 kambariai su 
visais įtaisymais, su valgiu ar be 
valgio. Kambariai šviesus. 3312 
Union avė..

I ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
i reik-

tas

i ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- tus, motorus, taisom elektros 

galovv, 2 flatų_ arba apartmentinį menys, fikčerius ir t. t.
— Duosime dėl 15 metų nmrgičių be W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 

PARDAVIMUI čcverykų krautu- ’ įn<J?( Li31’^ 2522 So. Halsted St., Chicago
vė ir čcverykų taisymb šapa, pi- i PįV‘,a.p ?nus

Nit.H vinLnnnč pirmiausiai, (ico. (). Hadwick, kon-■ glai. «(>41 Vinccnnes av<\________  | traktorius ir budavotojas. bhone
Palisade 3163.

(>927
M. ZLZAS

S.* Wasntenaw avė.
Hemlock 5526

PARDAVIMUI kendžių Storas ir 
notion 2241 W. 47th St. Tel. Lafayet
te 7580.

PARDAVIMUI piekarnė, visokių 
tautų apielinkėj, biznis geras kas 
tokj biznį supranta. 4544 S. Kedzie 
avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen ir vaisių krautuvė, 4 kam
bariui iš užpakalio, turiu parduoti 
dėl ligos, kaina $1200. 2256 W. 
22 St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė 
ir daržovių krautuvė; pigi renda, 
$20 su gyvenimui kambariais; ge
ra vieta dėl biznio, priežastį pa
tirsit ant vietos. 718 W. 120 St.

For Rent
PAREMDAVOJIMUI vdiausios ma

dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gera transj ortacija, arti jįj...........
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj Rnvini'nko 
tokios profesijbs lietuvių. 2 Broad- Kampas 1400 °N. Robev SL 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 

rz . . . . . f . Park 624 ar 4470.Kas, ką, kur. kaip Ir kndn
rengia, veikia ar kviečia

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai

PARDAVIMU) valymo, dažymo ir 
prosinimo krautuvė. Auksinė pro- 
' i nevedusiam vyrui, nereikia mo- 
ėti rendos. Pardavimo priežastis, 

i liga. 2006 Fowler St.

PARDAVIMUI arba 
bučernė ir grosernė. Mainysiu

mainymui 
ant

RENDAI Storas. 2646 W. 63 St. gero namo South Sidėjc. Box 938. 
UI* Dl»-- i U! R. *7 J ••

SESIŲ kambarių nauja mūrinė 
bungalow, Marųuctte Park apielin. 
kėje, netoli nuo parkų ir geros 
transportacijos. Namas dailiai ir 
drūtai pabudavotas, karštu vande
niu pšildomas ir moderhiškas. Kai
na $10,500. A. VLSBARAS, 6409 So. 
Kedzie avė.

Phone Victory 7452

Bridgeport Pai n 11 n g 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
rnalevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANčJnNIS, Prez.

18-tos gatvės apielinkė. — Jau
nuolių SI.A 129-tos kuopos pamo
kos įvyks kiekvieną šeštadienį, 3 
vai. po pietų, J. Savicke svet., 1900 
S. Union avė. Visi nariai malonė
kite atsilankyti. I’aipgi 'rengkimės 
prie išvažiavimo į miškus 12 d. 
birželio į Beverly llill.

P. Tupia, pirm.

šaukit Plaza 0657.
.....—

Naujienos, 1739 S. Halsted st.

Automobiles
PA RDAVIML’L (Chevrolet sedan 

automobilius, nąųjas, visai mažai 
važinėtas. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą, šaukit po 5 v.\ vakare 
Tel. Lafayette 1329.

GROSERNR, geras biznis, par
duosiu arba mainysiu i bile kokį 
namų ar lotus. Savininkas ligonbu- 
ty. Priverstas apleisti biznį.

. „ , . . ' NORIU pirkti automobilių 7 pa-
Brldgeportas—šv. Matnušo Apąš- 8ažierių uždaromą, vertės apie 

’.do Dr-stės mėnesinis susirinki- $2000. Duosiu kertini lotų ir pri
mas įvyks pirmadieny, gegužio 30 (|f>siu pinigų, jeL Veikės. šaukit po 
Ueną, 7:30 vai. vakaro, Chicagos _ _ ..
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Bukite nariai laiku, nes turim 
svarbių reikalų dėl nutarimo.

A. Bugailiškis, rašt.

7 vakare Junipeč10656. T. Šalkaus
kas.

Furniture Fixtures
RakandaLItaisai

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia- | PARDAVIMUI dalis irrosernės fik- 
vi.nas įvyks nedėlioję, gegužės 29 ' 
dieną, p. J. Savicko darže (prie ;ur?» saga a K Š g
tautiškų kapinių). Pradžia 11 vai. terls* 3990 Archer Avė.
iš ryto. _ 
ka, įvairus 
laimėjimais 
nuoširdžiai

įžanga veltui. Bus muzi- 
žaislai, dovanos su iš- Į 

ir programas. Visus 
užprašome dalyvauti.

Rengėjai.

PARDUODU Maiketo fixtures, la
bai pigiai ant lengvų išmokėjimų. 
5005 So. Tripp Avė.

2 AUKŠTU mūrinis namas, 2 po 
4 kambarius, moderniškas, aržuolu 
baigtas, geroj vietoj. Extra barge- 
nas — $10/200.

.T'------------
2 AUKŠTU mūrinis namas, 2 po 

5 kambarius, mainysiu į grosernę 
arba kendžių krautuvę.

6
2 AUKŠTU mūrinis namas, 2 po 
kambarius, mainysiu į bungalovv.

B. R. PIETKIEW1CZ
2608 W. 47th St.

NETIKĖTAS BARGENAS
6 pagyvenimų medinis namas, po 

5 ir 4 kambarius. Randasi ant 
Bridgeporto, netoli nuo švento Jur
gio bažnyčios. Parsiduoda labai pi
giai. Savininkas mainys ant biznio 
arba lotų. Perkant reikia įmokėti 
$500, kitus kaip rendą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
5833 S. Western avė.
Tel. Hemlock 6151

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 

specialumas. Ge- 
ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 

• apielinkėj. (steigta 34 metų senu- 
-  ----- ---- m0< Didžiausia ir geriausia stogų 

ir cottage. Vanduo, gazas, elektra.. dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 
Melrose I ark, gražioj vietoj, jįjba rę unjjos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Aven

Phone Lawndale 0114

PARSIDUODA pusė akro žemės

mainysiu ant Chicagos praperties. 
Kaina $3600.

Savininkas St. Pakenas, 
2050 W. 23 st., Chicago, III.

HOME 
CONSTRUCTOR

BRIDGEPORTE pardavimui nau
jas mūrinis namas, 2 po 6 kamba- j 
rius, pirmos klesos įtaisymai ir su 
atskirais boileriais. Karštu vande
niu apšildomas, porčiai stikliniai, mūrinis garažas dėl dviejų karų. »«(iavoju namus garažus, Taisau 
Lotas nėdu Budinkas nuo bu- senUs nainus ,r darnu b,.Je reika- dinko « „Mos* Bandas! 3135 Sol.th

•* I I t ^°’ arba krautuvėms. Atlieku bile kurį
runeraid avė. karpenterystės darbą. Taipgi įvedu

' ——m ■■■■....... .... u ■ apšildymą į namus. Reikale atlikti
Forma viršpažymėtus darbus kreipkitėsrarms ^rur oaic prie savo tautiečio lietuvio.

HOME CONSTRUCTOR2*.^ mylios nuo Rhmelandcr, vi- '
duryj resortų distrikto, 79 akrai j739 South Halsted 8L
išdirbtos žemės, . geri budinkai, į • Tel. Rooseveit 8500 
svarbi priežastis pardavimo, kaina 
$5000.

Budavoju namus, garažus, taisau

HUNDBERG, 
Routel, 

RHINELANDER, WIS.

ool Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

PARDAVIMUI 160 akerių 
Peacok, M.ich. valstijoj, arti 
dviejų ežerų. Parduosiu už 
arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės: 
Petronėlė Bernotienė, 

3334 S. Lowe avė.

ūkė 1 
prie 
cash

PARDAVIMUI aiskrimo, saldai
nių, cigarų, eiga retų ir kitų mažų 
daiktų krautuvė. Biznis gerai iš
dirbtas, lietuvių kolonijoj. Parda
vimo priežastis — išvažiuoju i ki-‘ 
lt) miešti).

1444 S. 50th Ct., Cicero.
RUBIN BROS.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliuno fixtures, 
barai, petišinai ir viskas kas reikalin
ga. Atsišaukite 4550 So. Marshfield 
Avė.

JOSEPH W. GRIGAI.
Advokatas

Skelbia, kad jis permainė savo 
ofiso vietą. Pirmiau buvo 1225 N. 
Ashland Avė., Room 306. Dabar 
yra 2243 W. North avė., 1 fl. Tel. , 
I lumboldt 6188.

Financial
Fihansai-Paakoloa

PARDAVIMUI grosernė UŽ pusę 
kainos. Geroj biznio vietoj, prie 
pat geležinkelio šapų. Pardavimo 
priežastis — turiu du biznius. Tu
ri būt greit parduota. Kreipkitės: 
2862 W. 38 St.

Ne taip senai buvo paskelb
ta žinia, kad lietuviai realesta- 
tininkai nupirko gražius namus 

Je tečiaus 
yra neužganėdinti tuo pirkiniu. 
Dabar jie veda derybas, idant 
nupirkus vieną gražiausių rezi
dencijų — galima sakyti, tie
siog palečių — lietuvių kliubo 
buveinei.

Eina gandai, 
rezidencijos kaina esanti 
$150,(XX) ir $200,000.

Vieta, 
randasi 
Chicagos 
įlydė Park.

Rezidencija užima 
žėmėa plotą. Namas turi keletą1 
dešimčių puikiai ištaisytų kam-, 
barių.

Esama ir garadžiaus ko | 
kiems trim keturiom dešimtim 
automobilių.

Derybas pirkimui veda real- 
estatininkų komisijos narys, 
Rozenski. Rep.

t,---- -- -
lietuvių kliubui.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
’ajdotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
-*sti Kanžinlngas 
lebrangus, todėl 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

3307

kad
kurioj ši
- viena 

apielinkių,

J.F.RADZIUS
Graboriva Cbiraęnte

• ąatar-
>auju geriau ir pi

dau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
atla.

OFISAS i
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St. 

Tol. Blvd. 4068

Ar jus žinote, kad
išradėjas aritmetikos nėra žino

mas, spėjama, kad ji yra atgaben- tinka, 
ta iš l'lgypto dar 600 metų prieš

GREITAM PARDAVIMUI lova % 
mieros, kaip nauja, ftiatrasas ir ge
ri springsai, $12. Taipgi vienam 
lova, $3. Riegėr, 5333 Emerald avė.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Pranešimas Budriko krautuvės 
kostumeriams, rėmėjams, drau-' 

gama ir visuomenei.
Nuo 1 gegužės, 1927, Jonas 

Mishkus iš darbo tapo praša-
kad kalbamos bintas ir kad Jonas Mishkus 

tarp nėra ir nebuvo jokis pusinin- 
i kas minėtos krautuvės.

širdingai kviečiu su visais 
reikalais atsilankyti tiesiog į 
krautuvę. j

Jos. F. Bud r ik krautuvė ra
kandų, pianų ir radio, 3417—21 
S. Halsted st. Tel. Boulevard 

14705- 8167.
Su pagarba,

Jos. F. Budrik, savininkas.

UŽ $100 nupliksite mano beveik 
naują grojiklį pianą, su roleliais. 
Matykit savininką šiandie. J. Sop- 
locką, 2332 W. Madison St., 1 fl. *

PARDAVIMUI bučernė, sena įs
taiga su moderniškais rakandais. 
Naujps svarstyklės. Pigi renda. Par
davimo priežastis 
partnerių.

Kreipkitės:
2013 W. 69 St.

nesutikimas

rezidencija!
gražiausių

būtent

didelį;

p. Personai
Ašmena Ieško

$850 vertės grojiklis pianas, su 
ben£iumi ir cabinet, $83. 6136 S. 
Halsted st. 1 fl. frontas.

10 FURNIŠIUOTŲ kambarių par
siduoda greitu laiku labai pigiai; 
priežastį patirsit ant vietos. 1757 
W. Monroe st.

Turime parduoti tuojau
Už $50 n u pirkaite aukštos pu
šies pianą. Mes tąipgi turimfe 
garantuotus 88 notų grojik- 

(lius pianus, yra taip geri kaip 
nauji, su 50 muzikos rolelių už 
$75. Atsišaukit šiandie arba 
rytoj iki 9 vai. vakaro arba

1 nedėlioj iki 6 vai. vakaro.
American Storage House, 

2216 W. Madison st.

PARDAVIMUI grosernė ir kito
kių smulkių daiktų štoras. 3347 S. 
Morgan st.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraxtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Elektros Kontratkorius 
(vedam dratus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir taisom. Geras patarnavimas ir nebrangiai.

Wallin & Cserep 
1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

Educational
Mokyklos _

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinarn dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

IFŠKAU savo sūnaus Jono Gri------------------------- —------------------
gulaičio, Klapatinių kaimo, Kauno ‘
apskričio. Išvažiavo nuo manęs grojiklį pianą, su 90 rolelių ir ben- 
apie 16 metų atgal, nežinau kur jis ėiumi, už $65, cash $25 ir po $10 

.. „ . yra. Prašau visų lietuvių, jeigu, j mėnesį. 6512 S. Halsted St. 1 fl.Naujienų 125 numeryje i kas žinote apie jį, gyvas ar miręs, 
tihx> Linksmučio koresponden- <h,okil n,an žinią, labai busiu dė- 

..* . ii x i kinga. Aš esu serganti ir turiu «ą-(Clja apie p-nų Ramasauskų vo nuosavus namus, nežinau kam 
vestuvėse grojusią muziką, užrašyti. Brangus sunau, jei esi 
T-, x- • am i 4. ' M.vvas, atsišauk prie savo motinos.Linksmučiu) nepatiko konstan- B Grigolltlenė, Bos 1. Marineseo, 

Mich.

PASIAIŠKINIMAS ESU priverstas parduoti savo

DIDELĖ PROGA
Esu priverstas parduoti 5 kamba

rių muro bungalow, uždaromas 
porėtus ir dideli viškai, su visai 
mažu įmok ėjimu ir už teisingą pa
siūlymą arba jei kam yra reika
lingas lotas, tai atsišaukit tiesiog 
prie savininko. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. Yra arti 
parko ir mokyklos.

3624 W. 65 PI.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškaa Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų tnorgečių ant lotų ir namų 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

kinga. Aš esu serganti ir turiu sa-

Į tai aš, Jonas Mickevičių,

Business Chances
Pardavimui Biznląi

GARAŽO biznis su sales ruimu 
pardavimui arba mainymui. Telefo- 
nuokit Hemlock 6151. 

, r_  ‘ Z .

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
aukštų, su bizniu arba be, 2 karų 
garažas, gražus jardas. 717 W. 21 
Plnce.

mas'autoHaT'arHmeUkol kuris'pa- kuris grojau tą konstantinką, Help Wanted—Female
rašė ją apie 300 metų prieš Kris- turiu pasakyti štai ką: 
taus gimimą. Smulkioji aritmetika: 
(dėvimais) l.
Angliška aritmetika atspausdinta daugeliui vestuvių. 
1522 metais. Ar jus žinote, kad 
daugelis- tabako rusių atsirado ir 
vėl dingo per paskutiniu^ 20 me
tų, bet Helmarai vis i'

Darbininkių Reikia
PARDAVIMUI garažas, daromas 

geras biznis. Sun — Wray Garage, 
1224 W. 69 St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma, 94 akrų, mieste, 35 akrai 
išdirbtos, 4 kambarių namas, dide
lė barnė ir kiti budinkai, viskas 
gerame stovyje. Gyvuliai neįskaito
mi, kaina $4000. KRAUS, 934 George 
St. Tel. Wel!ington 9694.

Tiktai 3!4% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ii 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyčios.

Į 90 DIENŲ UŽ $90 
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

culture pagal valstijos curiculum 
THE WENZEL WAY 
BEAUTY CULTURE SCHOOL 

177 N. State St., 
Room 307, Phone State 1887

AR JUS NORITE

•ilsimi.) 118’’ metais "roJu J4 P^1’ 15 metų. Groju REIKALINGA moteris arba iner- aisuaųo no- milais. , x ... P^e namų darbo; maža šei-
- ... i ’ ‘ ... ‘ myna, gera mokestis. Mrs. A. Dalino konstantinka patiko ir pa- noras, 6431 S. Fairfield avė. Tel. 

tinka. Todėl mane ir kviečia Hemlock 7030.
, dauginasi, crroti. O jei p-nui Linksmučiu]Jus turėtumėt susipažinti su Hel-| . .. , .. REIKIA patyrusios indų plovė-
marais šiandie. nepatiko konstantinka, jis ga- jos> 4169 s<’ Halsted st.

REIKALINGA moteris arba mer-
myna, gera mokestis. Mrs. A. Dau- PARDAVIMUI arba mainymui 4 

kambarių apartmentas, garu šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo- 
zart St.

Šaukit savininką
Crawford 4451

TIKRAS BARGENAS
Savininkas turi parduoti kampi

nį mūrinį namų, 2 fintų, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
geroj vietoj, Marųuette Manor, ar
ba mainysiu į bungalovv.

5701 S. Sacramento avė.
Ifemloc 4497

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atllksin- 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

didesn) užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, Išmokindami jus Auto-Electrio 
Mechanikos Ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų daos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai* 
k u gauti gerą darbą su geru mokea- 
tim. Darbą surandame. $29.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaua.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
I5t7 W. IfadlMNi 8tnH
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